
                      
 

                       Dendrologická, Dobřichovice, o. s., 
ve spolupráci s Centrem pro podporu občanů  

 
pod patronací nakladatelství Mladá Fronta     

 
 

Vás srdečně zvou na vzdělávací program 

 

Aleje  

legislativní úprava v praxi     

 

 

Stromořadí – aleje – neodmyslitelně patří k naší krajině. Řada z nich je 

výsledkem činnosti našich předků, kdy vyjadřovali úctu a pokoru k svému okolí, 

k naší krajině. Svým vztahem k přírodě, svému okolí chápali nutnost členění 

krajiny. Je naší morální povinností toto kulturní dědictví udržovat a dále 

rozvíjet.  

Vedle legislativy, která nemůže vždy obsáhnout všechny drobnosti každodenního 

života, je třeba využít moudrosti, zkušeností a vzdělanosti našich lidí. Ne vždy se 

nám vše daří. Překotný život dnešní doby se dnes ubírá trochu jiným směrem, 

proto osvícení úředníci veřejné správy, neziskové organizace a další činitelé 

mají velký úkol provádět nejen osvětu, ale i účinně se zapojovat do úkolu za 

zachování charakteru a krásy naší krajiny. 

Tento odborný vzdělávací program má pomoci všem zainteresovaným složkám. 

Proto jsme pozvali známé i méně známé zkušené odborníky, abychom se s vámi 

podělili o získané zkušenosti z praxe.   

 

 

čtvrtek, 18. září 2014 

přednáškový sál 

zámek Modletice (okr. Praha - východ )  

 

 



                      
 

Odborný garant: 
RNDr. Marcela Klemensová, Centrum pro podporu občanů, Chlumova 17,  

130 00 Praha 3 

tel.: 736 734 155, e-mail:  marcela.klemensova@arnika.org  

Ing. Milan Petr, úředník odboru životního prostředí, Městský úřad Říčany, 

Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany 

tel.: 323 618 223, e-mail:milan.petr@ricany.cz 
 

 

Organizační garant: 
Mgr. Iva Kubátová, Dendrologická Dobřichovice, o.s., Nad Primaskou 22,  

100 00 Praha 10 

tel.: 731 576 710, e-mail: cesles.dd@seznam.cz 

 

Časový program odborné akce: 
   8,30  -    9,00 hod.  prezence  

   9,00  -  12,30 hod.  zahájení, přednášky, diskuse, 

12,00   -  12,45 hod.  přestávka na oběd 

13,00   -  15,00 hod.  odpolední blok přednášek 
 

Odborné referáty: 
Ing. Jiří Aron, starosta obce Modletice: 

Zahájení, úvod 

Ing. Milan Petr, Městský úřad Říčany: 

Úloha úředníků veřejné správy v péči o krajinu, nutnost znalosti legislativních 

pravidel, jejich používání, zodpovědnost a smysl pro estetiku krajiny,   
JUDr. Jitka Jelínková, Česká inspekce životního prostředí, Praha: 

Legislativa ochrany přírody; poznatky z praxe,    

Ing Radek Dušek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Ostravská 

univerzita v Ostravě:                                                              

Mapování alejí v Moravskoslezském kraji, aktuální stav a praktické 

zkušenosti,  

Ing. Zdeněk Mařík, poradce a konzultant v oboru ochrana dřevin, 

Dobříš: 

Praktické zkušenosti a úsilí o zachovávání historických alejí, 

RNDr. Svatava  Hausvaterová, AOPK ČR, Havlíčkův Brod: 

Péče o aleje Vysočiny – dotační zdroje 

RNDr. Marcela Klemensová, Arnika, Centrum pro podporu občanů: 

Spolupráce neziskové organizace s veřejností a státní správou při ochraně alejí, 

Ing. Aleš Rudl, MAS Říčansko: 

Pozoruhodné aleje hlavního města Prahy a Říčanska 

 

mailto:cesles@cesles.cz


                      
 

   

Organizační pokyny: 
 

1. Odborná akce se koná ve  čtvrtek, 18. září  2014 v Modleticích, 

zámeckém sále ( GSM: N 49°58´12.00, E 14°35´27.00 ). Obec Modletice se 

nacházejí 3 km jižně od dálnice D1 na výjezdu.  Parkování na nádvoří zámku 

a v blízkém okolí.  

2. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci nebo jejich 

vysílající organizace. 

3. Účastnický poplatek činí 900, - Kč, přednášející neplatí. Poplatek za 

účastníka ( účastníky ) uhraďte ve prospěch účtu ČLS DD u KB Praha, č.ú. 

43 - 2300970227/0100, v. s. 180914.                                                                              

Upozornění: ČLS DD není plátcem DPH. IČ: 22903488 

4. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 12. září 2014 na 

mailovou adresu cesles.dd@seznam.cz  nebo poštovní: DD, o. s., Mgr. Iva 

Kubátová, Nad Primaskou 22, 100 00 Praha 10. Po tomto termínu je nutné 

přihlášení telefonicky  ( tel.: 731 576 710 ) dohodnout s organizačním 

garantem. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků. Přihlášky poštou 

nezasílejte prosím doporučeně. 

5. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Přijetí závazných 

přihlášek nepotvrzujeme. Prosíme o včasné zaslání přihlášek. Kapacita sálu 

je omezená.  

6. Pro zájemce na požádání nabídneme možnost ubytování v blízkém okolí 

v místních rodinných penzionech a ubytovacích zařízeních.  

7. Bylo požádáno o udělení akreditace pro výše uvedený vzdělávací 

program podle zákona č. 312/2002 Sb., o vzdělávání úředníků. 

 

 
                                         Na Vaši účast se těší pořadatelé 
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Zašlete do 12. září 2014 

e-mail: cesles.dd@seznam.cz nebo 

  Mgr. I. Kubátová, Nad Primaskou 22, 100 00 Praha 10 

Závazná přihláška 
Aleje – legislativní úprava v praxi 

18. září 2014, Modletice 

 
Jméno a 

titul:…………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

Přesná adresa vysílající 

organizace:……………………………………………………………. 

 

………………………………………………………..……………….. 

 

e-mail:…………………..                         Podpis:……………………. 

 

   

 

Potvrzení o platbě 
 

Potvrzujeme, že dne ………………2014 jsme uhradili účastnický 

poplatek ve výši ………Kč za ………………… (účastníka semináře) 

ve prospěch účtu ČLS DD u KB Praha, č.ú.43-2300970227/0100,    

v.s. 180914.    

ČLS DD: IČO:  22903488.               

Upozornění:  ČLS DD není plátcem DPH 

 

Číslo účtu plátce:……………………………………………. 

 

Razítko a podpis účtujícího: 
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