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

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

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

Územní plánování 
Seminář má za cíl seznámit účastníky s aktuálními informacemi potřebnými pro územně plánovací činnost,  

a to jak z legislativy, tak z rozsudků soudů a z metodik zaměřených na odstraňování problémů vyskytujících  

se v praxi úřadů. Seminář se zabývá především zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavebním zákonem), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

5. 11. 2019 

9:00 – 14:00 

 

CENA: 

1 590 Kč  
(osvobozeno od DPH v rámci 

průběžného vzdělávání úředníků) 

u ostatních nutno přičíst 21% 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení 

včetně oběda 

 

KONTAKT: 

Ing. Andrea Danělišynová 

 Email: danelisynova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 
1. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 základní charakteristika zákona, definice nových pojmů, promítnutí aktuálních 

změn stavebního zákona do souvisejících právních předpisů 

2. Část IV. stavebního zákona - úsek stavebního řádu  

 základní informace o změnách stavebního zákona na úseku stavebního řádu 

3. Část III. stavebního zákona - úsek územního plánování 

 náležitosti stanovisek dotčených orgánů k územně plánovací dokumentaci,  

 závazná stanoviska úřadu územního plánování a KÚ koordinující využití 

území, upřesnění § 18 odst. 5 o využití nezastavěného území,  

 rozšíření úkolů územního plánování, změny týkající se územně analytických 

podkladů a územních studií,  

 změny v nabývání účinnosti aktualizace Politiky územního rozvoje, Zásad 

územního rozvoje a změn územních plánů a regulačních plánů,  

 zkrácené postupy pořizování změn územní plánovací dokumentace, nejsou-li 

vyžadovány varianty řešení,  

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

 možnost vybočení liniové stavby z koridoru vymezeného v územním plánu, 

 povinnosti zveřejňování na webu,  

 změny v přezkumech opatření obecné povahy dle soudního řádu správního 

a dle správního řádu,  

 změny v souvisejících zákonech, zejména o urychlení výstavby veřejné 

infrastruktury.  

4. Vybrané rozsudky a stanoviska k problémům vyskytujícím se v praxi orgánů 

územního plánování 

5. Aktuální informace z územního plánování, diskuse, dotazy, výměna zkušeností 

LEKTOR: Ing. Martina Miklendová 

Za dobu své 14leté praxe se podílela na pořízení téměř 100 územně plánovacích 

dokumentací s různou problematikou. Vystudovala obor městské stavitelství  

a inženýrství se zaměřením na urbanismus a územní plánování. Od roku 2004 

do roku 2007 pracovala jako samostatný pořizovatel územně plánovací 

dokumentace na úřadech územního plánování. Od roku 2007 působí na území 

celé republiky, jako tzv. „létající pořizovatel“. 

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum, ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 

Parkoviště se nachází přímo u centra. Nabízíme nové moderní učebny, Wifi. 
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