U N I E P O D N I K O V Ý CH P R Á V N Í K Ů Č E S K É

R E P U B L I K Y o. s.

POZVÁNKA
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář

„KATASTR NEMOVITOSTÍ“
který se bude konat dne 11.12.2008
v přednáškovém sále Pražské energetiky, a.s.
Na Hroudě 1492/4, Praha 10
Časový a odborný program:
8:30 – 9:00
9:00 – 14:00
14:00- 15:00

Prezence účastníků
Přednáška
Diskuze

1. Úvod
2. Aktuální informace ke katastru nemovitostí
3. Vymezení předmětu katastru nemovitostí – označení jednotlivých objektů evidence
(pozemky, budovy, byty a nebytové prostory). Požadavky na doklady o právních
skutečnostech. Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných
4. Závaznost údajů katastru nemovitostí a veřejnost katastru, poskytování údajů
z katastru včetně možnosti dálkového přístupu
5. Práva k nemovitostem evidovaným v katastru – vlastnické právo, zástavní právo,
právo odpovídající věcnému břemeni, předkupní právo s věcnými účinky, další práva.
6. Postup při zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem do katastru
nemovitostí a jeho uplatňování v praxi
7. Řízení o povolení vkladu, povinné náležitosti návrhu na zahájení řízení
8. Záznam práva k nemovitostem, zápis poznámkou
9. Změny v právních předpisech v roce 2009
10. Diskuze a závěr
Změna programu vyhrazena
Vzhledem k tomu, že chceme, aby seminář byl přínosem pro podnikové právníky, můžete posílat
Vaše dotazy předem na info@uppcr.cz. Přispějete tak ke kvalitě semináře, který si připravujeme pro
sebe.

Přednášející:
JUDr. Daniela Šustrová, vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu
Organizační informace:
Závaznou přihlášku – viz příloha – nám zašlete nejpozději do 7.12.2008, a to na e-mailovou
adresu info@uppcr.cz , na fax č. 267053377 (kontaktní osoba ing. K. Jiroutová, tel. č. 267053727,
mobil 728 274 987) nebo poštou na adresu Unie podnikových právníků ČR o.s., Na Hroudě 19, 100
00 Praha 10 ( na jednu přihlášku lze napsat i více účastníků).
Doprava do místa konání Na Hroudě 1492/4, Praha 10:
Metrem „A“ do stanice Strašnická-přestup na tramvaj č. 7, 19 – výstupní stanice Kubánské náměstí.
Z Hlavního nádraží tramvají č. 19 - výstupní stanice Kubánské náměstí, tramvají č. 26 – výstup Na
Hroudě. Odtud pěšky přímo ul. Na Hroudě nebo Na Stezce směrem ke sportovnímu areálu Slavia.
Další možnosti ze středu města - tramvaj č. 6, 22 a 24 – výstup Kubánské náměstí.
Účastnický poplatek za seminář – bude fakturován po skončení akce:
Pro členy UPP ČR 1.499,- Kč bez DPH
Pro nečleny UPP ČR 1.999,- Kč bez DPH
Nabízíme následující množstevní slevy na vložném:
2 účastníci z jedné společnosti:
sleva 5%
3 – 5 účastníků z jedné společnosti:
sleva 15%
Více než 5 účastníků z jedné společnosti:
sleva 20%
Upozornění:
Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu
požadavku vyhovět. Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora,
vysílající organizaci i účastníka.
Pro účastníky bude zajištěno občerstvení.
Organizační zajištění semináře
Unie podnikových právníků ČR o.s.
Občanské sdružení registrované u MV pod č.j. VSP/1-1807/90-R
Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10
IČ: 00552496, DIČ CZ00552496
www.uppcr.cz

JUDr. Marie Brejchová
předsedkyně UPP ČR

JUDr. Helena Hrabánková
místopředsedkyně UPP ČR

