
JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ PŘI ZÍSKÁVÁNÍ 

POVOLENÍ OD STAVEBNÍHO ÚŘADU 

 

Určen pro:   pracovníky stavebních firem, projektanty, právníky v oblasti 

  stavebnictví, pracovníky stavebních úseků krajů, měst a obcí, 

  investory, technické dozory. 

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 

kreditním bodem. 

Datum konání:  5. listopadu 2015   

Místo konání:           České Budějovice    

   Jihočeský vědecký park, Lipová 1789/9 , České Budějovice 5 (nová budova  

   v blízkosti Jihočeské university nedaleko od menzy).  Parkování v místě. 

Program:  

 Cílem semináře je seznámit jeho účastníky zejména z oblasti přípravy staveb a jejich projektování 

s požadavky stavebního zákona na kvalitu obsahu dokumentů předkládaných žadateli na stavební 

úřad pro vedení jednotlivých druhů správních řízení a to zejména se zaměřením na řízení  

o umístění a povolení staveb podle aktuální právní úpravy včetně praktického uplatnění 

jednotlivých institutů.  Cílem je objasnit a vysvětlit úskalí spojená s doložením kvalitních 

podkladů, zejména projektové dokumentace splňující požadavky a stavebního zákona a jeho 

prováděcích předpisů nezbytných pro bezproblémový průběh řízení včetně zdárného vypořádání 

námitek účastníků řízení (vlastníků sousedních nemovitostí a spolků). 

 Na praktických příkladech a schématech bude objasněna aplikace konkrétních ustanovení 

technických požadavků na umisťování staveb do území, určování okruhu účastníků řízení, 

vypořádání jejich námitek a posuzování souladu s obsahy územních plánů.  

 V rámci semináře bude řešena také problematika odpovědnosti autorizovaných osob v procesech 

podle stavebního zákona. 

 Bude podána informace o připravené velké novele stavebního zákona. 
 

Přednášející:  Ing. Milan PACÁK – vedoucí odboru územního plánování stavebního řádu  

          krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
                          

Účastnický poplatek: 

Vložné dle zákona č.526/90 Sb.:  1.500,- Kč   (s 21% DPH) 

Časový harmonogram kurzu     

 8,45 – 9,00  prezence účastníků 

 9,00 – 13,00    odborný přenes  
 

Informace: 
Přihlášku najdete na www.agenturabonus.com.  V bloku SLUŽBY jsou informace Jak se přihlásit  

a Platební a dodací podmínky. Přihláška je vložena na konci bloku.  
Zákaznický servis je Vám k dispozici v pracovních dnech od 7,00 do 16,00 hod.  

 
Ing. Jana Lepičová - Agentura BONUS  
Tel.: 602 175 664 
E-mail:  lepicova@agenturabonus.com 
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