Dům techniky Pardubice spol. s r.o. Vás zve na akreditovaný seminář

STAVEBNÍ PRÁVO
ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH MÍST NOVELY STAVEBNÍHO ZÁKONA
17. 4. 2018

Akreditováno u MV
Číslo akce
Místo konání
Vedoucí akce
Informace
Cena
Lektor

10020102
Dům techniky Pardubice
Ing. Naďa Kořínková, tel.: 466 615 607
Bc. Martina Buchtová, tel.: 466 614 320
1815 Kč včetně DPH
JUDr. Miluše Jarošová

Určeno

Seminář je určen zejména pracovníkům obcí a měst vykonávajícím agendu
stavebního úřadu a investiční agentu, dotčeným orgánům, investorům a
zaměstnancům projektových a inženýrských organizací, ale také pro
širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné
problematiky.

Anotace

Cílem semináře je seznámit posluchače s velkou novelizací stavebního zákona
(SZ) v praxi na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Vysvětleny
budou změny jednotlivých ustanovení stavebního zákona a důsledky této
novelizace na postupy stavebníků a stavebních úřadů. Budou diskutovány též
změny prováděcích vyhlášek ve vazbě na velkou novelu SZ.

Program














Obsah a forma závazných stanovisek dotčených orgánů, hájících veřejné
zájmy podle zvláštních právních předpisů, po novele § 4 stavebního
zákona a novele § 149 správního řádu
Přezkum závazných stanovisek podle novely stavebního zákona –
problematická místa zákona, rozdílný rozsah přezkumu oproti § 149
správního řádu
Problematika kácení stromů, která bude řešena jako součást výrokové
části rozhodnutí stavebního úřadu
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
Užívání staveb
bez kolaudace
na základě kolaudačního souhlasu
na základě kolaudačního rozhodnutí
Řízení o přestupcích proti stavební kázni podle novely stavebního zákona
a nového zákona o přestupcích
Obsah dokumentace jednotlivých druhů staveb podle novelizovaného
znění vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (účinnost od 1.1.2018)
Stávající judikatura aplikovatelná na postupy a řízení podle
novelizovaného znění stavebního zákona
Diskuse k dotazům

DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice, tel: 466 611 995, fax: 466 612 100, e-mail: dtpce@dtpce.cz, www.dtpce.cz

Časový
harmonogram
Organizační
pokyny

8,30 – 9,00 hod. prezence
9,00 - 14,30 hod. odborný program
Závaznou přihlášku zašlete buď elektronicky, poštou, anebo e-mailem
nejpozději do 16. 4. 2018.
Dům techniky Pardubice spol. s r. o.
nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
e-mail: buchtova@dtpce.cz
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank
Pardubice, variabilní symbol 10020102.
Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence.
DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904

