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NABÍDKA AKREDITOVANÉHO SEMINÁŘE 

   PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NOVELY STAVEBNÍHO 

ZÁKONA - konkrétní postupy na úseku územního plánování 
 

Tento akreditovaný seminář je určen pro pracovníky působící na úseku územního plánování, právníky působící 

v oboru a pro všechny, kterých se územní plánování a výstavba dotýká.  

 

LEKTOR: Ing. Tomáš SKLENÁŘ 
spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, podílel se i na přímé novele správního 

řádu, řadu let působil jako ř editel Odboru územního plánování na Ministerstvu pro místní rozvoj, nyní 

je poradcem ministryně pro místní rozvoj 

PROGRAM SEMINÁŘE: 
 

1. Obsah závazného stanoviska dotčeného orgánu (DO) do řízení a stanoviska k územně plánovací dokumentaci 

 hlavní zásady společného řízení a povolení, včetně EIA, posuzování vlivu na Naturu, 

začlenění povolení kácení, příslušnost u souboru staveb, 

 požadavky na závazná stanoviska do jakýchkoliv správních řízení vyplývající  

z novely správního řádu, požadavky na stanoviska DO k územně plánovací 

dokumentaci vyplývající ze stavebního zákona a správního řádu,  

 kdy se může DO odchýlit od svého dřívějšího stanoviska nebo závazného stanoviska  

a kdy je to nepřípustné, 

 řešení rozporů mezi pořizovatelem (nebo stavebním úřadem) na straně jedné  

a DO na straně druhé, nebo mezi DO navzájem. 
 

2. Závazná stanoviska orgánu územního plánování 

• orgán územního plánování jako plnohodnotný dotčený orgán, 

• kdy je dotčeným orgánem územního plánování úřad územního plánování ORP a kdy KÚ, 

• obsah závazného stanoviska DO územního plánování a zásady pro jeho vydávání, 

• kdy závazné stanovisko DO územního plánování obstarává žadatel a kdy stavební úřad, 

• kdy posuzuje záměr stavební úřad bez vyžádání závazného stanoviska DO územního plánování 

3. Na úseku územního plánování novela dále řeší zejména 

• rozšíření pojmu veřejná technická infrastruktura, změna §  18  odst. 5 o  umisťování 

staveb v nezastavěném území, rozšíření  úkolů územního plánování, změny  v nabývání 

účinnosti aktualizace PÚR, ZÚR a  změn ÚP a RP, 

• významně zkrácené  postupy  pořizování změn ÚPD, nejsou-li vyžadovány varianty řešení, 

• změny  v obsahu územního plánu  a případy  jeho nepoužití pro rozhodování, 

• možnost umístění záměru v rozporu se ZÚR nebo územním plánem, 

• povinnosti zveřejňování na webu, nové nároky na elektronické zpracování dokumentací, 

• změny ve státním dozoru na úseku územního plánování 

4. Aktuální informace z projednávání zákona 

• změna v působnosti DO požární ochrany, MPO jako nový DO, 

• změny v přezkumech opatření obecné povahy dle soudního řádu správního i dle správního 

řádu, 

• významné změny v zákoně o urychlení výstavby veřejné infrastruktury 

5. Velký blok dotazů a odpovědí 

MÍSTO KONÁNÍ: Slezské vzdělávací centrum 

ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 

Parkoviště se nachází přímo u centra. Nové moderní učebny, Wifi. 

 

 

 

TERMÍN: 
 

12. 6. 2018 

9.00 – 15.00 
 
 

CENA: 
 

1990 Kč  
 

(osvobozeno od DPH v rámci 

průběžného vzdělávání 

úředníků) 

 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté 

občerstvení 
 

 
PŘIHLÁŠKY: 

 

Ing. Andrea Danělišynová 

Email: danelisynova@vzdelavaci.cz 

Tel.: +420 774 430 771 

 

Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit. 

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 
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