Arnika – Centrum pro podporu občanů
si vás dovoluje pozvat na seminář

„Práva občanů po novele stavebního zákona.
Jak se změnila účast ve správních řízeních?“
V loňském roce schválili poslanci novely několika zákonů, které jsou klíčové pro
účast veřejnosti v rozhodování o životním prostředí. Změnil se současně zákon
o posuzování vlivů (EIA), zákon o ochraně přírody a krajiny i stavební zákon. Novinky
jsou platné od začátku roku 2018. Co v praxi znamenají? Které možnosti zbyly
občanským spolkům po výrazném omezení práv? Jaké postupy můžeme využívat
ve chvíli, kdy jsme přišli o některé právní nástroje?

24. února
Brno

9. března
Praha

7. dubna
Ostrava

vždy od 10 do 16 hodin
Lektoři:

• Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph. D., LL.M., odborný asistent na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity a asistent soudce Nejvyššího správního soudu
• Mgr. Vendula Zahumenská, Ph. D, právnička Arniky,
odbornice na územní plánování
• JUDr. Petra Humlíčková, advokátka,
působí na Právnické fakultě Karlovy univerzity (pouze v Praze)
• RNDr. Marcela Klemensová, vedoucí kampaně Arniky
„Zachraňme stromy“ (pouze v Ostravě)
Komu je seminář určen? Nové informace se budou hodit zejména občanským
spolkům, aktivním občanům i zástupcům obcí.
Podrobnosti na: www.arnika.org/ucastverejnosti

„Práva občanů po novele stavebního zákona.
Jak se změnila účast ve správních řízeních?“
Termíny a místa seminářů:

Začátek v 10.00, předpokládaný konec v 16.00
24. 2. – Brno

Fakulta sociálních studií Masarykovy University, Joštova 218/10, Brno-Střed

9. 3. – Praha

Klub techniků, Novotného lávka 5, Praha 1 (vedle Karlova mostu)

7. 4. – Ostrava

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
Na semináři zajišťujeme pouze drobné občerstvení. V případě zájmu rádi
poradíme, kam jít na oběd. / Poplatek za účast na semináři je dobrovolný –
přispět na naši práci můžete na místě dle svého uvážení. / Maximální kapacita
seminářů je 40 účastníků. V případě, že zájem převýší počet míst, zvážíme možnost
pořádání dalších seminářů později během roku. / Na semináři bude možné si
zakoupit publikace vydané Arnikou, případně vyzvednout bezplatné informační
materiály. / Přihlaste se, prosím, prostřednictvím formuláře na našem webu:
http://arnika.org/prava-obcanu-pozvanka-seminar

Podrobný program semináře:
10.00 – 10.30 – představení základních změn legislativy
10.30 – 11.15 – změny v územním plánování s diskusí
11.15 – 11.30 – přestávka na kávu
11.30 – 12.30 – změny v územním řízení s diskusí
12.30 – 13.30 – oběd
13.30 – 14.00 – kácení dřevin
14.00 – 15.30 – jak se účastnit rozhodování po novele
15.30 – 16.00 – otázky a odpovědi
Více informací: www.arnika.org/ucastverejnosti

