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Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

 

 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě,  

oblast Hradec Králové  

Ing. Milan Havlišta 

Předseda oblasti 

Jižní 870 

500 03 Hradec Králové 3 
 

   
 
Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.)  Hradec Králové 
 37067/2017/KHK 28. 3. 2017 

 
Odbor | oddělení  Vyřizuje | linka | e-mail  Počet listů: 1   
územního plánování a stavebního řádu Ing. M. Pacák/230 Počet příloh: 0/ listů: 0 

stavebního řádu  mpacak@kr-kralovehradecky.cz Počet svazků: 0 
   Sp. znak 334, sk. režim A/5 
 
 

 

 

P O Z V Á N K A 

 

na odborný seminář členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, oblasti Hradec Králové s pracovníky odboru územního 

plánování a stavebního řádu 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje  

 

 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu připravil 

jednodenní seminář -  pracovní setkání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, oblasti Hradec Králové s pracovníky odboru územního plánování a stavebního 

řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vykonávající působnost na úseku územního řízení 

a stavebního řádu. 

 

 

 

Odborný seminář se uskuteční dne 

27. dubna 2017 (čtvrtek) od 9.00 do 13.00 hodin 
 

v sále Jana Letzela č. 9-N2.906 (sál zastupitelstva) 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové. 
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Program: 

 

9:00  – 9:05  Zahájení semináře s úvodní informací o průběhu semináře 
 

  9:05  – 9:45 Pasport územně plánovacích dokumentací obcí Královehradeckého 

kraje 

                                    Způsob evidence územně analytických podkladů Královehradeckého 

kraje 

                                    Systém MINIS v obsahu územně plánovací dokumentace 

 

9:50  - 10:30 Politika územního rozvoje ČR 

                                    Územní plán Královehradeckého kraje – Zásady územního rozvoje   

2011, připravovaná aktualizace 

 Územně plánovací podklady Královehradeckého kraje  

                           
 

10:30 – 12:00  Problematika obsahu dokumentací zpracovávaných autorizovanými  

osobami pro potřeby řízení dle stavebního zákona (soulad s ÚPD, soulad  

s OTP, hluk atd.) 

 

 

12:00 – 12:30  Aktuální otázky stavebně správní praxe v rozsudcích Nejvyššího  

správního soudu v Brně 

 

 

12:30  - 13:00             Diskuse, dotazy  
 

 

 

Poznámka: Kapacita sálu je 150 osob a je zcela vyhrazena pro členy ČKAIT. 

 

 

 

 

      OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 

      
  

   Ing. Milan Pacák    

                                                         vedoucí odboru územního plánování  

                                                                         a stavebního řádu  

 


