Pozvánka na webinář Nové stavební právo
•
•

Datum konání: 23. 11. 2021, 9:00 - 10:30 hod.
Místo konání: kdekoliv na Vašem pc nebo notebooku s kvalitním internetovým připojením

Již od 1. července 2023 vstoupí v účinnost nový stavební zákon.
Stavebníky, projektanty, občany i stavební úřady čeká řada významných novinek, které úplně přemění léta
zaužívané způsoby schvalování územně plánovací dokumentace i stavebních záměrů.
Největší změna stavebního práva za více než 40 let se tak dotkne úplně každého z nás.
Připravili jsme proto webinář, který vás provede schválenou právní úpravou. Experti, kteří se podíleli na přípravě
pozměňovacích návrhů nové vládní koalice k tomuto předpisu, zodpoví otázky, které nový stavební zákon vyvolává.
Vhodné pro:
•
•
•

podnikové právníky a projektové manažery v sektoru stavebnictví a nemovitostí
zástupce stavebníků zvažujících budoucí výstavbu průmyslových, obchodních či administrativních
komplexů
zpracovatele projektových dokumentací ke stavbám

Přednášející:
Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E - Managing Associate, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.
JUDr. Martin Mezenský - Junior Lawyer, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.
Program:
•
•
•
•
•
•

Co s novým stavebním zákonem udělá nová vládní koalice? Co se změní a kdy můžeme změny čekat?
Jak budou probíhat procesy přijímání a změn územních plánů?
Co bude obnášet řízení o povolení stavebního záměru?
Čekají stavebníky či projektanty nějaké nové povinnosti?
Jak bude vypadat v praxi digitalizace stavebních řízení?
Jakým způsobem bude probíhat přechod na nový zákon?

Cena: člen ICC ČR - ZDARMA, ostatní - 500,- Kč (vč. 21% DPH)
Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).
Více informací, podrobnější program a registrace ZDE nebo na www.icc-cr.cz

Zaregistrovaný na MHMP dne 24. 9. 1999 dle ust. § 20i, odst. 2, zák. č. 47/1992 Sb., pod registračním číslem 118/99.
Vedený ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 58660.
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