SEMinář
Rozhodování bez účasti veřejnosti: rychleji
a lépe? Zkušenosti a problémy spojené
s aplikací novely stavebního zákona
Pod záštitou Dany Balcarové, poslankyně PČR a předsedkyně Výboru
pro životní prostředí, a Jitky Seitlové, senátorky PČR, místopředsedkyně Výboru
pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

úterý 20. listopadu 2018, 14:00–18:00 hod.
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, místnost č. A22

Program:
• Úvodní slovo

Dana Balcarová, poslankyně PČR
a předsedkyně Výboru pro životní prostředí
Jitka Seitlová, senátorka PČR,
místopředsedkyně Výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

• Účast veřejnosti v rozhodování o životním prostředí
1990–2017. Úspěšné kauzy, kde účast vyřešila problém

Daniel Vondrouš, Asociace nevládních
ekologických organizací ČR Zelený kruh

• Legislativní změny platné od roku 2018 a jejich dopad
na účast veřejnosti v rozhodovacích procesech

Petra Humlíčková, advokátka působící
na Právnické fakultě UK Praha

• Očekávaný vývoj po novele stavebního zákona

Filip Dientsbier, soudce Nejvyššího
správního soudu

• Příčiny zdržování řízení u stavebních úřadů:
Poznatky veřejného ochránce práv

Jana Gregorová, právnička Úřadu
veřejného ochránce práv

• Místní spolky neblokují výstavbu. Účast
ve správních řízeních – data státní správy

Vendula Zahumenská, právnička
občanského spolku Arnika

• Důvody předložení pozměňovacího návrhu
§70 při novelizaci stavebního zákona

Jaroslav Foldyna a František Adámek,
předkladatelé pozměňovacího
návrhu ke stavebnímu zákonu

• Urychlení výstavby
vs. ochrana zákonnosti a veřejného zájmu

Petr Svoboda, advokát působící
na Právnické fakultě UK Praha

• Zkušenosti s účastí v povolovacích řízeních
staveb a prosazováním veřejných zájmů

Aleš Kulhánek, zastupitel MČ Praha 11
a člen občanského spolku Zelené Roztyly

• Zkušenosti obce s developerskou výstavbou
a přípravou územně-plánovacích podkladů

Petr Dovolil, zastupitel obce Jenštejn
ve Středočeském kraji

• Návrhy nevládních organizací k řešení
existujících problémů

Daniel Vondrouš, Asociace nevládních
ekologických organizací ČR Zelený kruh

• Diskuse
Káva a drobné občerstvení zajištěno.
Zdvořile žádáme zájemce o účast, aby se laskavě registrovali prostřednictvím e-mailu: VachunovaZ@psp.cz.
Více informací: http://www.zelenykruh.cz/na-cem-pracujeme/rozhodovani-o-stavbach

