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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 

Stavební zákon a jeho praktické uplatňování v roce 2020  

(zejména úsek územního plánování) 
Tento akreditovaný seminář je určen pro pracovníky působící na úseku územního plánování, 

dotčené orgány, právníky působící v oboru a pro všechny, kterých se územní plánování  

a výstavba dotýká. Část semináře bude věnována také posledním informacím k aktuálním 

stavu přípravy paragrafového znění nového stavebního zákona na úseku územního 

plánování. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

18. 2. 2020 

9.00 – 15.00 

 

CENA:  

 1 990 Kč  
 (osvobozeno od DPH v rámci 

průběžného vzdělávání úředníků 

ÚSC, u ostatních nutno přičíst 21% 

DPH) 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda 

 

KONTAKT: 

Ing. Andrea Danělišynová 

 Email: danelisynova@vzdelavaci.cz 

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

A. Platný stavební zákon a problémy s jeho uplatňováním 

- nové a revidované metodiky MMR 

- nejdůležitější rozsudky soudů včetně Ústavního soudu ve vztahu 

k pořizování a obsahu ÚPD 

- § 18 odst. 5 stavebního zákona a regulativů obsažených v územním 

plánu, dopady na vydávání závazných stanovisek a rozhodování 

- problémy avizované z praxe a jak je řešit 

B. Novely platného stavebního zákona 

- informace o důležitých a někdy i rozsáhlých novelách stavebního 

zákona vyvolaných novelami jiných zákonů (např. v souvislosti  

se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní  

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací, nebo v souvislosti se změnou vodního zákona) 

C. Úplně nový stavební zákon  

- věcný záměr schválený vládou na úseku územního plánování 

- představa vlády o vzniku Nejvyššího stavebního úřadu a Krajského 

stavebního úřadu s detašovanými pracovišti a o delimitaci 

pracovníků  

- ústní informace o aktuálním stavu přípravy paragrafového znění 

nového stavebního zákona na úseku územního plánování ke dni 

konání semináře (přednášející je spoluautorem těchto ustanovení) 

D. Blok dotazů a odpovědí 

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 a je spoluautorem návrhu paragrafového znění 

nového stavebního zákona 

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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