Akreditace MV ČR: Akreditace právě probíhá

JUDr. Eva Kuzmová
Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2004 působí jako
právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které v rámci své praxe na
úseku územního plánování a stavebního řádu nabyla. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013,
ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci metodicky zaměřených seminářů
vytvořených pro podřízené správní orgány.
Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se vzájemnými vazbami stavebního zákona a správního řádu v
rámci správních řízení vedených dle stavebního zákona, rozšířit,
aktualizovat a prohloubit si znalosti jejich odpovídající aplikace, s důrazem na subsidiární využití správního řádu v této
oblasti. Podíváme se, jak správně vykládat jednotlivá
ustanovení správního řádu pro oblast správních řízení vedených dle stavebního zákona, kdy se bude používat speciální
právní úprava daná stavebním zákonem a kdy se uplatní úprava zakotvená ve správním řádu. To vše bude podpořeno
aktuální judikaturou k probírané problematice. U příslušných pasáží bude zdůrazněn i vliv novely stavebního zákona
č. 225/2017 Sb.

Kdy: 24. 05. 2019

(9:30- 14:30 hod)

Kde: Hotel Katharein (Ratibořská 37, Opava - Kateřinky 74705)
Osnova školení:


vztah stavebního zákona a správního řádu, aplikace základních zásad činnosti správních orgánů



správní orgány – příslušnost, podjatost, vedení řízení, doručování



účastníci řízení, úkony právnické osoby, zastoupení povinné – opatrovník a dobrovolné – na základě
plné moci, podpůrce



úkony účastníků – podání x podnět (vliv velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.), § 36, nahlížení do spisu a poskytování kopií projektové dokumentace stavby, poskytování informací ze
správního spisu podle zákona č. 106/1999 Sb.



postup před zahájením řízení



průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, dokazování, předběžná otázka, přerušení, zastavení řízení, rozhodnutí x úkony dle části čtvrté na úseku stavebního řádu – souhlasy



zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty – společné řízení, řízení o určení právního
vztahu, řízení s velkým počtem účastníků, závazná stanoviska



opravné prostředky – řádné a mimořádné



diskuse, dotazy

Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné. Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před zahájením školení bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení. Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá výše školení. Účastník za sebe může vyslat náhradníka ze
stejné organizace. V případě závažných důvodů nás kontaktujte, domluvíme se.

Platba



1 790,- / os. bez DPH
V ceně je občerstvení, tištěné materiály, psací potřeby, certifikát). Platba se provádí dopředu na základě
zaslané Výzvy k úhradě.

Přihlášení
V případě Vašeho zájmu prosíme, abyste potvrdili svou účast:
 zasláním návratky na email stanislava.komarkova@efektivniskoleni.cz
 telefonicky na čísle 606 535 636
 online přihlášením na www.efektivniskoleni.cz
Stanislava Komárková, Dis.
organizátorka
Zasláním přihlášky potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami účasti na školení umístěnými na
http://www.efektivniskoleni.cz/podminky-skoleni a souhlasíte s nimi.

Storno oznámené dříve než 5 pracovních dní před školením je bezplatné. Při stornu oznámeném méně než 5 pracovních dní před zahájením školení
bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny školení. Při neomluvené neúčasti na kurzu bude účtována celá výše školení. Účastník za sebe může
vyslat náhradníka ze stejné organizace. V případě závažných důvodů nás kontaktujte, domluvíme se.

