U N I E P O D N I K O V Ý CH P R Á V N Í K Ů Č R z. s.
POZVÁNKA
Vážená paní, vážený pane,
Unie podnikových právníků ČR z.s. si Vás dovoluje pozvat na seminář

„Novela stavebního zákona včetně změn souvisejících předpisů“
který se bude konat dne 18. září 2017
v přednáškovém sále spol. Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 4, Praha 10
Seminář je určen nejen pro právníky, ale i pro neprávníky, kteří se zabývají investiční
výstavbou a stavebními předpisy.
Časový a odborný program:
08:30 – 09:00 Prezence účastníků
09:00 – 12:00 Přednáška
12:00 – 12:30 Přestávka na občerstvení
12:30 – 15:00 Přednáška a diskuze
Program:
 přehled nejpodstatnějších změn stavebního zákona (územní plánování, stavební řád) a
mnoha zákonů souvisejících s novelou stavebního zákona v jediném komplexním
semináři
 zaměření na využití nových ustanovení směřujících k urychlení povolovacích procesů
 přehled stavu novelizace vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 problematika povolování liniových staveb (včetně novely zákona č. 416/2009 Sb., o
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací)
 diskuze, odpovědi na dotazy, sdílení praktických zkušeností s povolovacími procesy.
Přednášející:
Mgr. Vlastimil Diviš, vedoucí odboru Právní služby, ČEPS, a.s.

Vaše dotazy můžete zaslat i předem na info@uppcr.cz, předáme je přednášejícímu. Přispějete tak ke
kvalitě semináře, který si připravujeme pro sebe.
Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://goo.gl/forms/MO6R8L3PIJCEyFT93
nejpozději do 13. září 2017.

Doprava do místa konání Na Hroudě 1492/4, Praha 10:
Metrem „A“ do stanice Strašnická-přestup na tramvaj č. 7 – výstupní stanice Kubánské náměstí,
tramvaj č. 26 – výstupní stanice Na Hroudě. Další možnosti ze středu města - tramvaj č. 6, 22 –
výstup Kubánské náměstí.
Účastnický poplatek za seminář - bude fakturován po skončení akce:
Pro členy UPP ČR činí
1.190,- Kč bez DPH
Pro nečleny UPP ČR činí
1.990,- Kč bez DPH
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 z. s. - www.uppcr.cz
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prezidentka UPP ČR

