NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON - část "stavební řád"
4. května 2006, přednáškový sál Pražské energetiky, a.s. Praha
Seminář byl zařazen do Programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ohodnocen 1 bodem.

POŘADATEL:
Unie podnikových právníků ČR
Vinohradská 174
130 19 Praha 3
www.uppcr.cz

PŘEDNÁŠÍ:
stav. Jiří Doležal
zástupce ředitelky odboru Ministerstva pro místní rozvoj
CÍL SEMINÁŘE:
Seminář je určen podnikovým právníkům a účastníkům procesu od přípravy po realizaci stavby investorům, autorizovaným inženýrům a architektům činným ve výstavbě, stavebním firmám,
pracovníkům inženýrských a projekčních kanceláří, stavebních úřadů.

ODBORNÝ PROGRAM:
8.30 - 9.00 Prezence
9.00 - 14.00 Přednášky
Charakteristika soustavy současných stavebních předpisů
Účel a cíl navrhované nové právní úpravy stavebního řádu
Hlavní změny oproti dosavadní právní úpravě, jejich dopady na stavebníky, projektanty a
zhotovitele staveb
Návrh zákona o nuceném omezení a nuceném přechodu práv k pozemkům a stavbám (zákon o
vyvlastnění)
Návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona
o vyvlastnění (změnový zákon)
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

ORGANIZAČNÍ POKYNY:
Datum a místo konání:
čtvrtek 4. května 2006
přednáškový sál Pražské energetiky, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 - Vršovice
www. pre.cz
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 28. dubna 2006 na adresu:
UNIT spol. s r.o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice
fax: 466 303 032, e-mail: unit@unit.cz
CENA pro členy Unie podnikových právníků
vložné (včetně DPH) 1.580,- Kč
CENA
vložné (včetně DPH) 1.750,- Kč
Platbu uhraďte na účet u eBanky Pardubice 593751001/2400, variabilní symbol 20616.
Účastnický poplatek je možné uhradit v hotovosti přímo u prezence proti potvrzení - daňovému dokladu.
DIČ: CZ47451432, IČ: 47451432
firma zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2509

PRO PLÁTCE DPH
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vystavení daňového dokladu totožný s datem přijetí
platby. Daňový doklad předáme účastníkovi při prezenci, v případě platby před termínem konání semináře
Vám ho na vyžádání zašleme.
Upozornění:
Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek
se nevrací. 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.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.
Doprava do místa konání:
Metro trasa "A" - stanice Strašnická s přestupem na tramvaj č. 7, 19, 22, 24 na druhou zastávku Kubánské
náměstí.
Tramvaj č. 4, 6, 7, 19, 22, 24 na zastávku Kubánské náměstí.
Odtud pěšky buď přímo ulicí Na Hroudě nebo Na Stezce, směrem k sportovnímu areálu Slavia (cca 380
resp. 250 m).
Parkovací možnosti pro osobní dopravu
Parkovat lze bez problémů v přilehlých ulicích, tzn. Na Hroudě, Na Vrších případně Na Stezce, která je
jednosměrná od ulice V Olšinách. Využít lze i placené parkoviště před halou zimního stadionu, který
sousedí s budovou PRE.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:
UNIT spol. s r.o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice
tel.: 466 304 952, tel./fax: 466 303 032
e-mail: unit@unit.cz
www.unit.cz
Blanka Tomíšková 602 337 780
Ing. Martina Novotná 605 257 127
Mediální partner semináře
časopis ELEKTRO
Vydavatelství FCC Public, s. r. o., Pod Vodárenskou věží 4,182 08 Praha 8

tel.: 286 583 011-12
www.fccgroup.cz

