
 
 

             Váš partner v profesním rozvoji 

          VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

 

STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY 

NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU  

S DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

 

 

 

   
Hradec Králové, úterý 20. května 2014 

                          Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis 

 

SEMINÁŘ BUDE ZAMĚŘEN NA PROBLEMATIKU VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH FOREM 

UMISŤOVÁNÍ STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ, PROBLEMATIKU JEJICH POVOLOVÁNÍ, UŽÍVÁNÍ 

A ODSTRAŇOVÁNÍ S DŮRAZEM NA VAZBY NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK, TJ. ZÁKON 

Č. 89/2012 SB. 

Výklad změn a jejich dopadů získáte přímo od autorů právního předpisu: 

Mgr. Jana Machačková, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

JUDr. Vladimíra Sedláčková, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

Seminář je určen:  

všem účastníkům procesu povolování a realizace (provádění) stavební činnosti, především 

pracovníkům investičních útvarů, inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným 

inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům 

zhotovitelských subjektů (stavebních firem) a rovněž pracovníkům stavebních úřadů všech stupňů. 



   MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

                  

 

       Váš partner v profesním rozvoji 

PROGRAM SEMINÁŘE 

„STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY 

NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU 

S DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU“ 

Hradec Králové, úterý 20. května 2014, Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis 

8:00-9:00 Registrace účastníků 

9:00-10:15 Mgr. Jana Machačková - odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj 

ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 

JEDNOTLIVÉ FORMY ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ: 

 veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí 

 územní souhlas 

 společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 

 zjednodušené územní řízení 

10:15-10:30 Přestávka na občerstvení  

10:30-12:00  Územní řízení – s vazbou a dopady nového občanského zákoníku 

 Společné územní a stavební řízení 

12:00-12:45 Přestávka na oběd 

12:45-14:00 JUDr. Vladimíra Sedláčková - odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj 

STAVEBNÍ ŘÁD 

 Realizace stavebních záměrů, které nevyžadují stavební povolení 

ani ohlášení stavebnímu úřadu 

 Formy povolování staveb (souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, 

oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora), postup 

stavebního úřadu u jednotlivých forem 

14:00-14:15 Přestávka  

14:30-16:00  Užívání staveb (oznámení o užívání stavby, kolaudační souhlas) 

 Jednotlivé důvody nařízení odstranění staveb a postup stavebního úřadu 

16:00 Ukončení semináře 

Podle potřeby budou zařazovány krátké přestávky na občerstvení. 

Samozřejmou součástí semináře jsou diskuze a odpovědi na dotazy účastníků. 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: 

info@uzitecneseminare.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek.           
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