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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 ONLINE SEMINÁŘ 

 STAVEBNÍ ZÁKON – OBLAST STAVEBNÍHO PRÁVA, 

PROBLEMATICKÁ MÍSTA 
Cílem semináře je podání podrobného výkladu důležitých ustanovení novely stavebního zákona na úseku 
územního rozhodování a stavebního řádu - s důrazem na ta ustanovení, v nichž je nejvíce nejasností  
a v jejichž aplikaci se nejvíce chybuje. Současně budou tato ustanovení vyložena i ve vztahu k navazujícím 
právním předpisům. Výklad čerpá ze současné praxe a bude doplněn řadou příkladů a doporučení pro 
praktické postupy stavebních úřadů včetně seznámení s posledními novelami prováděcích předpisů a jejich 
dopadem do praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

10. 11. 2020 

9.00 – 14.00 

 

CENA ONLINE: 

1 490,- 

(konečná cena) 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály. 

 

PŘIHLÁŠKY: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

 Email: barteckova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE: 

1. Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. a její problematická místa. Proč 

se takto jeví? 

2. Obsah a forma závazných stanovisek dotčených orgánů, hájících veřejné 

zájmy podle zvláštních právních předpisů, po novele § 4 stavebního zákona 

a novele § 149 správního řádu. 

3. Přezkum závazných stanovisek podle novely stavebního zákona – 

problematická místa zákona, rozdílný rozsah přezkumu oproti § 149 

správního řádu. 

4. Problematika kácení stromů, která bude řešena jako součást výrokové části 

rozhodnutí stavebního úřadu. 

5. Způsob vedení navazujících řízení podle stavebního zákona (stavební 

záměry, které podléhají posouzení podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí), ve světle novely stavebního zákona a novel 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, přijatých v průběhu roku 

2017. 

6. Řízení o přestupcích proti stavební kázni podle novely stavebního zákona 

a nového zákona o přestupcích. 

7. Obsah dokumentace jednotlivých druhů staveb podle novelizovaného 

znění vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (účinnost od 1.1.2018). 

8. Společná diskuze a odpovědi na dotazy. 

 

EKTORKA: JUDr. Miluška Jarošová 
zkušená lektorka v oblasti stavebního práva, patří k předním 

odborníkům v dané problematice s bohatou praxí, nyní působí  

na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. 
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