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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 prováděcí vyhlášky 

Územní plánování v období platnosti 2 stavebních zákonů 

Nový stavební zákon (tj. zákon č. 283/2021 Sb.) a stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

 

V současné době nastala situace, kdy jsou platné dva stavební zákony a oba jsou z části nebo jako celek účinné. 

Seminář bude zaměřen nejen na hlavní ustanovení nového stavebního zákona, ale především na postup, jak se 

nedopouštět chyb v jednotlivých etapách nabíhání účinnosti nového stavebního zákona. Dále se seminář bude 

věnovat aplikaci přechodných ustanovení, zaměří se na výčet činností a částí obsahu ÚPD, které zaniknou a 

naopak které budou zcela nové nebo v souvislosti se změnami u nich výrazně naroste objem prací. Toto vše bude 

mít vliv i na pracovní náplně úředníků. Přitom je třeba nadále správně aplikovat stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

a vyrovnat se s problematikou s tím spojenou. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

2. 11. 2021 

9.00 – 15.00 

 

CENA:  

 2 090 Kč  
 (konečná cena) 

 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda 

 

KONTAKT: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

Email: barteckova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1) Hlavní ustanovení nového stavebního zákona (tj. zákona č. 283/2021 Sb.) 

na úseku územního plánování, zejména týkající se orgánů územního 

plánování, obsahu nástrojů územního plánování a nového postupu 

pořizování územně plánovací dokumentace. 

2) Ustanovení nového stavebního zákona, která jsou účinná od 30.7.2021 a jak 

je správně aplikovat. 

3) Ustanovení účinná od 1. ledna 2022, od 1. ledna 2023 a od 1. července 2023. 

4) Přechodná ustanovení, s důrazem na ty, které nepřímo ovlivní územně 

plánovací činnost již nyní a následně budou mít významný vliv na pracovní 

náplně úředníků. 

5) Aplikace stavebního zákona č. 183/2006 Sb.: 

- závazná stanoviska orgánů územního plánování - reakce na časté dotazy 

včetně vazby na koordinovaná závazná stanoviska, 

- problémy spojené s obsahem ÚPD, 

- na co si dát pozor při pořizování ÚPD, 

- co vyplývá z vybraných metodik, 

- další problematika spojená s územně plánovací činností. 

6) 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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