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Vystavovatelé

Počet zúčastněných firem
Počet zúčastněných zemí

201
13*

*Rakousko, Česká republika, Německo, Dánsko, Španělsko, Francie, Velká Británie, Chorvatsko, Itálie, Japonsko, Nizozemí,
Slovenská republika a USA

Výstavní plocha

Čistá výstavní plocha (v m2)

Návštěvníci

Celkový počet návštěvníků
Počet zemí

8 613

6 448
23**

**Austrálie, Česká republika, Ekvádor, Francie, Chorvatsko, Indonésie, Itálie,
Litva, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Papua – Nová
Guinea, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovenská
republika, Srbsko, Španělsko, Ukrajina a USA

Pořadatel VODOVODY – KANALIZACE 2011

Ohlédnutí za veletrhem WATENVI 2011
Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI se letos
uskutečnil v moderním prostředí pavilonu P v tradičním jarním termínu
od 24. do 26. května.
WATENVI tvoří 17. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODYKANALIZACE, kterou pořádá Sdružení oborů vodovodů a kanalizací SOVAK
ČR a 17. mezinárodní veletrh pro tvorbu a ochranu životního prostředí
ENVIBRNO. Tradiční součástí veletrhu byl odborný doprovodný program,
který se především věnoval novinkám ve financování a nové legislativě
v oborech vodního a odpadového hospodářství.

Z doprovodného programu
Nová legislativa v oboru vodního hospodářství

Poslední novela vodního zákona (150/2010 Sb.), účinná od 1. srpna 2010, přinesla zásadní změny
v oblastech spadajících do kompetence Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství
ČR. Reagovala tak na potíže dlouhodobě avízované aplikační praxí a realizovala dokončení transpozice Rámcové směrnice o vodách a dalších souvisejících směrnic.

Vodohospodářská infrastruktura v ČR a možnosti financování

Byly představeny programy financování, připravované výzvy a stav čerpání finančních prostředků
z OPŽP, ale i aktuální novely a připravované změny zákona o veřejných zakázkách a jejich dopad
do oboru VaK, aktuální otázky smluvních vztahů mezi vlastníkem a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury a výběr provozovatele vodovodů a kanalizací. V současnosti je otevřena již XXVII.
výzva pro žadatele o dotace z OPŽP z osy 1.3. Omezování rizika povodní. Další je naplánována na
září až říjen letošního roku. Do současnosti bylo podáno 112 projektů z celé ČR, v nichž o peníze
žádaly zejména města, svazky obcí a kraje.

Odpady

Aplikaci právních předpisů do konkrétního nakládání s odpady byl věnován seminář Informace
o vývoji legislativy v odpadovém hospodářství, přednášky se týkaly též aktuálním otázkám využití
hodnocení odpadů CeHO. V současnosti se všichni odborníci kloní k tomu, aby odpad byl využitelnou surovinou. Odborníci dále informovali o nástrojích, které jsou potřeba k hodnocení vlastností odpadů, ale též o předpisech, metodických pokynech a návodech týkající se této oblasti.

Odpady 2011 a jak dál – Odpad je energie

Seminář se věnoval problematice energetického využití odpadů ve spalovnách. Česká republika
musí svůj přístup k energetickému využívání odpadů jako celek přehodnotit, protože se bez těchto
technologií zcela jistě neobejde. Podle dosavadních informací je reálné, že za pomoci prostředků stávajícího OPŽP by v horizontu let 2015–2017 mohla být realizována zařízení EVO v Moravskoslezském
a Plzeňském kraji.

Ukázky protipovodňových opatření před pavilonem Z

Součástí doprovodného programu veletrhu byly již tradiční praktické ukázky protipovodňových opatření ve speciálně upraveném pavilonu Z. V expozici České povodňové asociace u bazénu Z prezentovalo Ministerstvo životního prostředí. Návštěvníky informovalo o současném stavu ochrany před
velkou vodou v ČR.
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