Stavební právo s vazbou na katastr nemovitostí
AK/PV-622/2018 - AK/VE-358/2018
Ing. Jiří Blažek
Nezávislý odborník, přednáší odbornou problematiku z oblasti majetku a jeho reprodukce,
stavebního zákona, obchodních smluv a veřejných zakázek od r. 1990. Využívá svých
praktických zkušeností. Je autorem několika odborných publikací a řady speciálních
sborníků.

KDY: 6.3.2020 (9:00 – 14:00 hod)
KDE: BEA centrum Olomouc s.r.o. (tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc 77900)
Seminář je zaměřen na přípravu a realizaci stavebních záměrů ve vztahu k občanskému zákoníku.

Obsah kurzu:
Seminář upozorňuje na změny v
















přípravě stavebních záměrů
projektování a zpracování dokumentace
věcných právech k pozemku a stavbě
smluvních vztazích, smluvním právu
druzích závazků
odpovědnosti, zárukách, jakosti apod.
ocenění, financování a daních
veřejných zakázkách a dotacích
hmotném a nehmotném majetku
rozčlenění movitých věcí a nemovitostí ve stavebním záměru
výkazech výměr
splnění závazku, smluv, převzetí díla
zápisu práv do katastru nemovitostí
výstavbě domu s jednotkami
právu stavby, věcných právech k cizím věcem

Platba: 1 790,- / os. bez DPH
 druhý a každý další přihlášený účastník ze stejné organizace získává slevu 10%


úhrada se provádí dopředu – bude Vám zasláno platební avízo, na jehož základě provedete platbu
nejpozději 5 dní před termínem semináře
 cena zahrnuje pracovní materiály a občerstvení

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

účasti

na

školení

umístěnými

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.

