Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
s akreditací u Ministerstva vnitra České
republiky
Vás zve na seminář

VODNÍ ZÁKON
A NOVELA
STAVEBNÍHO
ZÁKONA

středa 9. září 2020
EA hotel Populus, Praha

Vážené kolegyně a kolegové,
v době našeho semináře už budeme mít za sebou více jak rok zkušeností s novelou stavebního
zákona a s ní souvisejícími změnami ve vodním zákoně. Některé novinky nás
už nepřekvapují nyní, v mnohém pořád ještě budeme složitě hledat cesty. Připravovaný
seminář by neměl být strohou citací textu zákona. Rád bych s Vámi rozebral aplikaci
jednotlivých zákonných ustanovení v konkrétních správních řízeních prvoinstančního
správního orgánu a přiblížil účel těchto ustanovení. Pokud pochopíme důvody, budeme
mnohem snadněji řešit úskalí každodenní praxe. Těším se na setkání a Vaše názory.
-

Ing. Pavel Koreček, člen výkladové komise Ministerstva zemědělství pro vodní
zákon a související právní předpisy, vedoucí Oddělení vodního hospodářství, Odbor
životního prostředí MěÚ Chrudim

V rámci semináře zazní mimo jiné:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

úvod do problematiky
definice nových pojmů
změny ve vodním zákoně
závazná stanoviska
věcná práva k cizím věcem
práva k cizím věcem podle stavebního zákona
územní rozhodnutí
společné územní a stavební řízení
společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
ohlášení
stavební řízení
změny stavby před jejím dokončením
nařízení odstranění stavby
kolaudace staveb
povinnosti účastníků řízení (stavebník, zpracovatel dokumentace, zhotovitel díla)
stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb
vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury

Časový harmonogram:
08:30 – 09:00
09:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 15:30

Informace
a organizace:
Pavla Hubená

Registrace účastníků
Odborný program
Přestávka na kávu
Odborný program
Oběd
Odborný program

Vodní zdroje
Ekomonitor spol. s r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim III

pavla.hubena@ekomonitor.cz
+420 702 148 819

ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. Datum a místo konání: Seminář se uskuteční ve středu 9. září 2020 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). Parkování – hotelové
parkoviště v ceně 250,- Kč/vozidlo/den.
2. Registrace bude od 8:30, začátek semináře v 9:00 a předpokládaný konec v 15:30.
3. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 4. září 2020 na adresu: Vodní
zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo elektronicky
na e-mail: pavla.hubena@ekomonitor.cz.
UPOZORŇUJEME, ŽE POČET MÍST NA SEMINÁŘI JE OMEZEN!
4. Vložné na seminář činí 2.000,- Kč bez DPH. Do ceny vložného je zahrnuto drobné
občerstvení, oběd a pracovní materiály, které budeme rozesílat před konáním semináře
na e-mail uvedený v přihlášce. Snížené vložné ve výši 1600,- Kč bez DPH hradí plátce
při vyslání 2 a více účastníků na tento seminář. Vložné laskavě poukažte na účet
č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim do 4. září 2020 pod variabilním symbolem 200401,
nebo ho můžete uhradit na místě v hotovosti. Naše IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis.
značka v obchod. rejstříku C 1036 u rejstřík. soudu v Hradci Králové. Platba kartou a v eurech
není u registrace možná. Preferujeme platbu převodem.
PRO ÚČASTNÍKY ZE SAMOSPRÁVY JE V PŘÍPADĚ AKREDITACE MINISTERSTVA VNITRA DLE
ZÁKONA Č. 312/2002 SB., O ÚŘEDNÍCÍCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, POPLATEK
OSVOBOZEN OD DPH.

cena bez DPH
DPH
cena s DPH
za osobu
vložné plné
2000,- Kč
420,- Kč
2420,- Kč
vložné při vyslání dvou a více účastníků
1600,- Kč
336,- Kč
1936,- Kč
vložné pro úředníky samosprávných celků 2000,- Kč
osvobozeno od DPH
2 a více zástupců z jednoho úřadu
1600,- Kč
osvobozeno od DPH
5. Oběd bude pro účastníky semináře zajištěn v hotelové restauraci (polévka, hlavní
chod). Cena oběda je zahrnuta ve vložném.
6. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace
nebo Vám jej na vyžádání zašleme poštou. Pokud budete požadovat zaslání
zálohové faktury, zaškrtněte příslušné políčko v závazné přihlášce.
7. 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
4. září 2020. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme
a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné.
8. Upozornění pro pracovníky samosprávných celků: program semináře Vodní zákon
a novela stavebního zákona je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
Účastníkům semináře bude e-mailem zasláno osvědčení o absolvování.

AK/PV-329/2019

AK/VE-201/2019

Závazná přihláška

VODNÍ ZÁKON A NOVELA STAVEBNÍHO
ZÁKONA
Závaznou přihlášku odešlete do 4. září 2020 na adresu:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo
e-mailem na: pavla.hubena@ekomonitor.cz.
titul, jméno
a příjmení
název a adresa
plátce (firmy)
č. účtu plátce
DIČ a IČ
telefon
e-mail

vložné plné

cena bez DPH za osobu DPH
2000,- Kč
420,- Kč

cena s DPH
2420,- Kč

vložné při vyslání dvou a více účastníků

1600,- Kč

336,- Kč

1936,- Kč

vložné pro úředníky samosprávných celků *

2000,- Kč

osvobozeno od DPH

2 a více zástupců z jednoho úřadu *

1600,- Kč

osvobozeno od DPH

*Vložné osvobozené od DPH se týká pouze účastníků ze samosprávy.

Přihlašuji se k účasti na semináři Vodní zákon a novela stavebního zákona
pořádaném 9. září 2020.
Vložné celkem ………………..………………,- Kč, uhradím:

□

převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 200401**

□

v hotovosti u registrace**

□

žádám o vystavení zálohové faktury**
Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami.

Datum, razítko, podpis

** Zaškrtněte políčko u služby, kterou požadujete.

