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

NOVELA ZÁKONA č. 416/2009 Sb.

O URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ,
VODNÍ A ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY
12. 11. 2018
Místo konání
Vedoucí akce
Cena
Lektor

Dům techniky Pardubice
Ing. Naďa Kořínková, tel.: 466 615 607
2000 Kč včetně DPH
Ing. Martin Kolovratník autor novely zákona č. 416/2009 Sb.,
místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Ing. Tomáš Čoček
první náměstek ministra dopravy
JUDr. Hana Nevřalová ředitelka Legislativní sekce Svazu podnikatelů
ve stavebnictví ČR

Určeno

Seminář je určen zejména pracovníkům obcí a měst, kteří vykonávají 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

Poslední novelu zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby lze považovat za
průlomovou. Shodly se na ní všechny parlamentní strany i většina senátorů.
Do procesu přípravy staveb se zavádí řada novinek, např:
 Územní řízení i vyvlastňovací proces budou nově sjednoceny pod
krajské úřady.
 Ve výjimečných případech může investor požádat o „mezitímní
rozhodnutí“ – zahájení stavby ještě před dokončením majetkoprávního
vypořádání.
 Nově také bude možné provádět geotechnické průzkumy ještě před
vydáním územního rozhodnutí.
 Novinek je ale mnohem více a dotýkají se řady úrovní státní správy.
To vše Vám popíší a vysvětlí autoři novely a odpovědní pracovníci
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Časový
harmonogram
Organizační
pokyny

8,30 – 9,00 hod. prezence
9,00 - 13,30 hod. odborný program
Závaznou přihlášku zašlete buď elektronicky, poštou, anebo e-mailem
nejpozději do 7. 11. 2018.
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