
 
 
 

 
Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z.s. 

Jihočeská pobočka 
 

ve spolupráci se 
 

Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro 
Jihočeský kraj 

 
 

si Vás dovolují pozvat na odborný seminář 
 

„Právo v praxi krajinného inženýra – problémy 
stavebního řízení “ 

 

který se koná v pondělí 3. dubna 2017 v Českých Budějovicích 
 

 
 

Organizační pokyny 
 

• Odborný seminář „Právo v praxi krajinného inženýra“ je jednodenní.  

• Seminář proběhne v zasedací místnosti SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, 5. patro, 

Rudolfovská 80, České Budějovice, v době 9:00 – 15:00 hod. 

• Závazné přihlášky k účasti na semináři zasílejte prosím nejpozději do 27.3.2017 

(elektronickou poštou nebo písemně) na adresu:  Ing. Irena Sokolová 

(sokolova@volny.cz), Senovážné nám. 5, 370 01 České Budějovice,                       

tel. 602 446 979 – organizační garant 

• Odborný garant semináře: Ing. Jan Sokol, (jan.sokol@atlas.cz). Na něj lze 

směřovat konkrétní dotazy pro přednášející – nejpozději do 27.3.2017. 

• Na 1 přihlášku lze přihlásit více účastníků a úhradu provést jednou platbou. 

• Vložné je potřeba uhradit nejpozději do 30.3.2017 platebním příkazem na účet 

ČMKPÚ, Jihočeská pobočka (č. ú. včetně variabilního symbolu viz níže), platba 

v hotovosti na místě lze jen po dohodě s organizačním garantem. Do zprávy pro 

příjemce uveďte jméno účastníka, příp. vysílající organizaci. 

• Potvrzení o zaplacení bude zasláno po kontrole platby na účtu ČMKPÚ na adresu 

uvedenou v přihlášce.  

• Pokud požadujete platbu fakturou, uveďte to do přihlášky a do průvodního textu 

zadejte  fakturační údaje. Faktura bude zaslána na adresu uvedenou v přihlášce. 

• Vložné na seminář činí 800,- Kč. Členové ČMKPÚ a zaměstnanci SPÚ mohou 

uplatnit slevu 200,- Kč.  Cena je konečná, v ceně jsou zahrnuty organizační výdaje 

a občerstvení . Oběd není zahrnut v ceně semináře. 

• Zaměstnanci SPÚ se přihlašují souhrnně prostřednictvím žádosti o účast na 

individuální vzdělávací akci. Žádost je potřeba doručit personálnímu odboru SPÚ 

do 20.3.2017. 

• Začátek semináře je plánován na 9:00, prosíme všechny přihlášené o příchod 

mezi 8.30 – 9:00. 

• V případě neúčasti na semináři se vložné nevrací, ale je možné za sebe vyslat 

náhradníka. 



Cíl semináře: 

Cílem semináře je seznámit účastníky s vybranou aktuální právní úpravou 

stavebního zákona a vodního zákona s ohledem na plánování, povolování a 

realizaci inženýrských staveb v krajině. Seminář je určen pro široký okruh 

odborníků z řad pracovníků odborů životního prostředí, pozemkových úřadů, 

projektantů, vodohospodářů, lesníků, zemědělců, ochránců přírody a dalších. 

Program: 

Dopolední blok      9.00 – 12.00 

• JUDr. Alena Kliková, Ph.D. , Katedra správní vědy a správního 
práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity 
 
Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.), vodní zákon (zákon č. 
254/2001 Sb.) – vymezení pojmů, orgány vykonávající správu na 
daném úseku (stavební úřady, dotčené orgány), některá z témat: 
platnost závazného stanoviska, umístění stavby na cizím 
pozemku, povinné formuláře, koordinovaná závazná stanoviska, 
pravidla pro povolování staveb (umístění, realizace), kolaudace a 
odstraňování staveb; dále dojde k seznámení s aktuálním stavem 
projednávaných novel výše uvedených zákonů 
 

• Diskuse k dopolednímu bloku 

Pauza na oběd      12.00 – 13.00 

Odpolední blok:     13.00 – 15.00  

• JUDr. Alena Kliková, Ph.D. , Katedra správní vědy a správního 
práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity 

 
- pokračování dopoledního bloku 

• Diskuse k odpolednímu bloku a závěr semináře 

 
Závazná přihláška   

„Právo v praxi krajinného inženýra“ dne 3. dubna 2017 zasedací místnost 
SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, 5. patro, Rudolfovská 80, České Budějovice 

Jméno, příjmení, tituly 

 
1. 
 
2. 
 

Firma, organizace 
 
 

 
 
 

Kontaktní adresa    
(včetně PSČ) 

 

Telefon  
1. 
2. 

E-mail 
1. 
2. 

Datum / Podpis  

Požaduji fakturu 

Pokud ANO, uveďte 
název a adresu sídla, IČ 

ano – ne (stačí doklad o platbě). 

 

 

 

 

Údaje pro úhradu vložného: 

Banka: FIO banka, č.ú.: 2500922692/2010, var. s.: 030417, zpráva pro příjemce: 
jméno účastníka, příp. organizace 
 
Zpráva o zaplacení: 
Potvrzujeme, že platba ve výši ……………………   ,- Kč byla uhrazena z účtu číslo: 

……………………………………………………………………   
ve prospěch účtu ČMKPÚ u FIO banky, č.ú.: 2500922692/2010, var. s.: 030417 


