Přihláška
musí být zaslána nejpozději do 20.4.2004
poštou na adresu:
Ministerstvo dopravy ČR
Odbor dopravní politiky
P.O.Box 9
nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222
110 15 Praha 1
faxem na číslo
(+420) 224 812 293
nebo elektronicky s uvedením údajů, které obsahuje přihláška na adresu:
utv0210@mdcr.cz

pracovní skupina
Charty o dopravě, životním prostředí a zdraví
při Radě pro zdraví a životní
prostředí
si Vás dovoluje pozvat na konferenci

--- zde odstřihněte ---

Doprava, zdraví a životní prostředí
pořádaná pod záštitou MD, MZd, MŽP, MMR a SZÚ

Přiháška na konferenci

Doprava, zdraví a životní
prostředí

určena pro zaměstnance státní správy a samosprávy,
odbornou i širokou veřejnost.

10. - 11. 5. 2004
Lázně Bohdaneč

Ministerstvo dopravy ČR
Odbor dopravní politiky
P.O.Box 9
nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222
110 15 Praha 1

Termín konání
10. – 11. května 2004
Místo konání
Hotel Technik
Za školou 620
533 41 Lázně Bohdaneč

PROGRAM KONFERENCE
1. den (10. května 2004)
10,00 – 11,00 hod.
prezentace, ubytování
11,00 – 11,15 hod.
zahájení konference, přijetí programu
11,15 – 12,00 hod.
Vlivy dopravy na životní prostředí a možnosti snížení
jejích dopadů (nízkoemisní vozidla, alternativní paliva,
hluk, fragmentace, vzdělávací činnost)
Dopady znečišťujících látek emitovaných dopravou na
zdraví
Zátěž obyvatel hlukem (výsledky monitoringu, vlivy
na zdraví)
12,00 – 13,00 hod.
společný oběd
13,00 – 15,40 hod.
Ekologické aspekty dopravy
Expozice znečišťujícím látkám z dopravy
Stav a prognóza emisí z dopravy
Ekologická daňová reforma
15,40 – 16,00 hod.
přestávka na občerstvení
16,00 – 18,00 hod.
Udržitelný rozvoj v dopravě
Operační program Infrastruktura
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy
Státní politika životního prostředí
Environmentální požadavky SPŽP k dopravě
18,00 hod.
společná večeře
2. den (11. května 2004)
7,30 – 9,00 hod.
snídaně
9,00 – 12,00 hod.
Bezpečnost silničního provozu
Prevence úrazů u dětí, cyklistické úrazy, intervenční
aktivity
12,00 – 13,00 hod.
společný oběd
13,00 – 15,00 hod.
Aktuální stav zpracování Návrhu koncepce státní
politiky cestovního ruchu v České republice na léta
2004 - 2006
Společný regionální operační program – priorita 4
– cestovní ruch
Aktuální stav Státního programu rozvoje cestovního
ruchu
15,00 – 15,30 hod.
ukončení konference

Účastnický poplatek
nebude vybírán
Ubytování
Bude zajištěno pro všechny účastníky semináře, kteří se včas přihlásí,
v místě konání, tj. v hotelu Technik, Lázně Bohdaneč, převážně ve
dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Cena noclehu včetně
základního stravování po dobu konference činí cca 850 Kč na osobu
- hradí si účastníci sami přímo v recepci při prezentaci. Při větším
počtu účastníků bude ubytování zajištěno, po dohodě s nimi, v jiném
ubytovacím zařízení Lázní Bohdaneč.
Spojení
z Pardubic přímým trolejbusem č. 3 od vlakového a autobusového
nádraží; výstupní stanice je „Lázně Bohdaneč – V ráji“
--- zde odstřihněte ---

Přihláška na konferenci

DOPRAVA, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
jméno, príjmení, titul
název organizace
adresa organizace
telefon, fax
e-mail

mám zájem o ubytování a stravování v hotelu Technik
ano - ne
datum

podpis

