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

KATASTR NEMOVITOSTÍ 
 

11. 10. 2018 
 

Akreditace u MV 
 

Číslo akce 10020111 
Místo konání  Dům techniky Pardubice 
Vedoucí akce Ing. Naďa Kořínková, tel.: 466 615 607 

Informace Bc. Martina Buchtová, tel.: 466 614 320 
Cena 1815 Kč včetně DPH (1500 Kč + 21 % DPH) 

Pro účastníky za státní správy a samosprávy je v případě akreditace Ministerstva vnitra 
dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků, poplatek  
osvobozen od DPH.  
 

Lektor Ing. Jitka Rubešová 
 

Určeno 
 
 
 
 
 

 
Program 

Seminář je určen zejména pracovníkům obcí a měst vykonávajícím agendu 
stavebního úřadu a investiční agendu, dotčeným orgánům, investorům            
a zaměstnancům projektových a inženýrských organizací a též těm, kteří se     
při své činnosti setkávají s problematikou pozemkových úprav a souvisejícími 
změnami vyplývajícími ze stavebního zákona. 

 

 Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 
 Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 

a její novela platná od 1. 4. 2017 (vyhláška č. 87/2017 Sb.  ze dne       
20. 3. 2017) 

 Vliv „velké novely“ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování         
a stavebním řádu (stavebního zákon) na katastr nemovitostí – (zákon       
č. 225/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018) 

 Základní informace o obnově katastrálního operátu a revizích katastru 
nemovitostí 

  
Časový 

harmonogram 
 8,30 –  9,00 hod. prezence 
 9,00 - 13,30 hod. odborný program  

 
Organizační 

pokyny 

 
Závaznou přihlášku zašlete buď elektronicky, poštou, anebo e-mailem 
nejpozději do 9. 10. 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 10020111.  
Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence. 
DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904 
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