Národní stavební centrum Vás srdečně zve na odborný seminář, který pořádá v Brně

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA
26.4.2011, 9:00 – 14:00

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta

ANOTACE:
Tento seminář bude zaměřen na novelu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., převážně na část
stavebního řádu, která upravuje postupy stavebních úřadů a stavebníků při povolování realizace
staveb, ohlašování staveb, kolaudace a odstraňování staveb. V rámci semináře dojde k vysvětlení
postupů při ohlašování staveb, postupů při vydávání stavebního povolení v rámci stavebního řízení,
vymezení účastníků stavebního řízení, pokladů pro vydání rozhodnutí a jednotlivých podmínek
rozhodnutí, dále dojde k vymezení jednotlivých způsobů kolaudace staveb, včetně předčasného
užívání a zkušebního provozu. V průběhu semináře dojde k výkladu postupů při povolování nebo
nařizování odstranění staveb a dodatečného povolení stavby.

PROGRAM:
8:30 – 8:55

Registrace na seminář (recepce Národního stavebního centra)

9:00 – 11:00 BLOK I
11:00 – 11:15 Přestávka (káva, občerstvení)
11:15 – 13:15 BLOK II
13:15 – 14:00 Přestávka (oběd)
14:00

Předpokládaný konec semináře

Cílová skupina:
Projektanti, architekti, stavební firmy, investoři, státní správa
Akce je celoročním doprovodným programem Stavebních velethrů Brno.
Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělání členů České komory autorizovaných
inženýrů a techniků ve výstavbě a ohodnocen 1 bodem.

VLOŽNÉ:

2500 Kč vč. DPH 20% při platbě v hotovosti na místě
2100 Kč vč. DPH 20% při platbě převodem na účet do 25.4.2011 do 12:00
Slevy:

Přihláška:

pro členy ČKAIT, ČKA, CZB, vystavovatele NSC 10%
pro členy SPS (Svaz podnikatelů ve stavebnictví) 20%
pro studenty do 26ti let 80%
pro členy JmSS (Jihomoravské stavební společenství)100%

Elektronická přihláška ZDE
přihlášení telefonicky na 541 159 464
přihlášení e-mailem na svobodova@stavebnicentrum.cz

MÍSTO KONÁNÍ:

Národní stavební centrum, s.r.o.
Bauerova 10, 603 00 Brno
Areál BVV mezi branami 9 a 10
Přednáškový sál – 1. patro

DOPRAVNÍ SPOJENÍ:

tram. č. 1 od směru Hlavní nádraží, zastávka Pisárky,
trolejbus č. 25, 26 ze směru Mendlovo nám., zastávka Pisárky
autem - 2 km sjezd z dálnice D1 k BVV, směr k bráně č. 9,
parkoviště zdarma za budovou stavebního centra

Kontaktní osoba:

Bc. Zuzana Svobodová
semináře, vzdělávání a poradenství
Národní stavební centrum, s.r.o.
Bauerova 10/491, 603 00 Brno
Mob.: 725 076 209
Tel.: 541 159 464
e-mail: svobodova@stavebnicentrum.cz
www.stavebnicentrum.cz
www.stavebniliteratura.cz

Více odborných seminářů naleznete ZDE:

