SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE
EKOMONITOR SPOL. S R.O.
ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ
DOSPĚLÝCH S AKREDITACÍ
U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
VÁS ZVE NA SEMINÁŘ

NÁHRADY ZA OMEZENÍ
VLASTNICKÉHO PRÁVA
V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ
PRAHA, EA HOTEL POPULUS

27. LISTOPADU 2019

Náhrady za omezení
vlastnického práva v územním
plánování
Seminář je určen pro obecní a krajské samosprávy, pro orgány územního plánování,
pro projektanty územních plánů i pro případné další zájemce o téma územního plánování.

Obsah semináře
Seminář se zaměřuje na vysvětlení principu náhrad za omezení stanovená územními plány
a analyzuje dosavadní rozhodnutí správních i civilních soudů k tomuto tématu.
Výklad se opírá o ústavně právní základy náhrad za omezení vlastnického práva, věnuje
se praktickým otázkám spojeným s uplatněním náhrad a upozorňuje na úskalí jak na straně
samospráv ohrožených náhradami, tak vlastníků pozemků dotčených omezeními.
Seminář se bude zabývat těmito tématy:
• vztah náhrady za omezení vlastnického práva k náhradě škody
• náhrady v případě zrušeného územního plánu
• lhůty pro uplatnění náhrad; promlčení
• možnosti obce zrušit či omezit zastavitelnost pozemků bez rizika náhrady
• aktivita vlastníka v procesu územního plánování jako podmínka pro přiznání náhrady
• rozsah náhrad a způsob prokázání jejich výše

Lektor
Mgr. Vítězslav Dohnal,

Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s. r. o.

vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2008 působí jako
advokát v Táboře. Ve své praxi se věnuje všem odvětvím práva. Specializuje se na správní
a stavební právo, občanskoprávní spory a trestní právo. Zaměřuje se na tématiku územního
plánování, a to zejména z pohledu soudního přezkumu. Zabývá se také otázkou náhrad
za omezení vlastnického práva územními plány a stavebními uzávěrami. Je spoluautorem
komentáře ke správnímu řádu a k zákonům o přístupu k informacím.

Program
08:30 – 09:00
09:00 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 13:15
13:15

Informace
a organizace:
Pavla Hubená

Registrace účastníků
Odborný program
Přestávka na kávu
Odborný program
Oběd

Vodní zdroje
Ekomonitor spol. s r.o.

pavla.hubena@ekomonitor.cz

Píšťovy 820,

+420 702 148 819

537 01 Chrudim III

ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. Datum a místo konání: Seminář se uskuteční ve středu 27. listopadu 2019

2.
3.

4.

5.
6.

7.

v EA hotelu Populus (U Staré Cihelny 2182/11, 130 00 Praha, tel.: +420 255
712 111, e-mail: populus@eahotels.cz, http://www.populus.cz). Doprava
autobusy MHD - linka 155 ze zastávky Florenc (metro C), linka 207
ze zastávky Želivského (metro A). Výstupní stanice Malešická. Hotel stojí
na rohu ulic Na Viktorce, Malešická a U Staré Cihelny, parkování
na hotelovém parkovišti v ceně 250,- Kč/vozidlo/den.
Registrace bude od 8:30, začátek semináře v 9:00 a předpokládaný konec
ve 14:15 hod.
Vyplněnou přihlášku prosím zašlete do 22. listopadu 2019 na adresu:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo
na e-mail: pavla.hubena@ekomonitor.cz.
Vložné na seminář činí 2.000,- Kč bez DPH. Do ceny vložného je zahrnuto
občerstvení a pracovní materiály, které budou zaslány elektronicky na e-mail
uvedený v přihlášce. Snížené vložné ve výši 1.800,- Kč bez DPH za osobu
hradí plátce při vyslání 2 a více účastníků na tento seminář. Vložné poukažte
na účet č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim do 22. listopadu 2019
pod variabilním symbolem 191127. Při platbě převodem do poznámky
uvádějte jméno účastníka. Vložné je možné uhradit na místě v hotovosti.
Naše IČO: 15053695, DIČ: CZ15053695, spisová značka v obchodním
rejstříku C 1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králové. Platba kartou
a v eurech není u registrace možná. Pokud požadujete zálohovou fakturu,
zaškrtněte příslušné políčko v závazné přihlášce.
Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky
u registrace nebo Vám jej na vyžádání zašleme poštou.
Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas
s organizačními pokyny, cenami i storno podmínkami. Stornovat
lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby bylo storno
organizátorům doručeno nejpozději 22. listopadu 2019. Nestornuje-li
účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby
dodatečně fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné.
Upozornění pro pracovníky státních institucí: program semináře
Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování
je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a změně některých zákonů. Účastníkům semináře
bude e-mailem zasláno osvědčení o absolvování.

AK/VE119/2017

AK/PV216/2017

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
NÁHRADY ZA OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

Řádně vyplněnou přihlášku odešlete laskavě do 22. listopadu 2019 na adresu
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III,
nebo na e-mail: pavla.hubena@ekomonitor.cz
titul, jméno
a příjmení
název a adresa plátce
(firmy)
č. účtu plátce
DIČ a IČ
telefon
e-mail
vložné

cena bez DPH

DPH 21%

cena vč. DPH

plné za 1 osobu

2000,- Kč

420,- Kč

2420,- Kč

snížené za 1 osobu*

1800,- Kč

378,- Kč

2178,- Kč

počet osob

*Snížené vložné platí při vyslání dvou a více účastníků z jedné organizace.
Přihlašuji se k účasti na semináři Náhrady za omezení vlastnického práva v územním
plánování pořádaném 27. listopadu 2019.
Vložné včetně DPH 21% ………………….. s variabilním symbolem 191127 uhradím:
□

převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim **

□

v hotovosti na místě konání semináře **

□

požaduji zálohovou fakturu **

Datum, razítko, podpis

Odesláním závazné přihlášky souhlasím s organizačními pokyny včetně storno podmínek.

**Nehodící se škrtněte

