6. října 2011 (čtvrtek)
Třebíč
kulturní středisko Fórum – velký sál
Masarykovo náměstí, Třebíč
*****************************************

Program
8.00 - 8.45
9.00
9.15 - 14.30

Prezence účastníků
Zahájení
Seminář a diskuse
Přednášející

Ing. Lumír Nedvídek (ČÚZK)
Upřesňování hranic pozemků

Seminář je určen pro:
 zaměstnance katastrálních a pozemkových
úřadů
 zaměstnance městských a obecních úřadů
 zaměstnance orgánů státní správy a
samosprávy
 oprávněné zeměměřické inženýry
 projektanty pozemkových úprav
 zaměstnance realitních kanceláří
 advokáty, notáře, soudní exekutory
 zaměstnance bank, bytových a zemědělských
družstev
 všechny, kteří ve své funkci při své činnosti
využívají informace z katastru nemovitostí,
nebo je tato tematika zajímá

Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Cílem semináře je:

(MU Brno)

 poskytnout aktuální informace v oblasti
katastru nemovitostí
 identifikovat významné právní úpravy
 představit realizace v technické praxi

Občansko-právní vztahy a jejich
odraz v katastru nemovitostí
Mgr. Lenka Vrzalová (ČÚZK)
Připravované změny v právní úpravě
katastru nemovitostí
Ing. Pavel Doubek (ČÚZK)
Předávání výsledků zeměměřických
činností
Ing. Antonín Dvořák, Ing Zdeňka
Tesařová (ADITIS s.r.o.)
Věcná břemena správců
inženýrských sítí - zkušenosti
z praxe
Ing. Jiří Lechner, CSc. (VÚGTK, v.v.i.)
Několik poznámek ke zkouškám
žadatelů o úřední oprávnění

Organizační garanti semináře a informace:
Ing. Eva Eliášová
 +420 568 404 213
e-mail: spolzem@email.cz
Ing. Vladimíra Žufanová, Ph.D.
 +420 542 521 118
e-mail: spolzem@email.cz

Organizační pokyny a podmínky
účasti:
Podávání přihlášek a termíny:
Přihláška účastníka na www adrese:
http://csgk.fce.vutbr.cz/oakce/A60/
Uzávěrka přihlášek: 4.10.2011
Prezentace firmy:
Firmy mající zájem seznámit v průběhu semináře
odbornou veřejnost s nabídkou technologií,
přístrojového vybavení, software, stabilizačního
materiálu, literatury apod., se vztahem ke katastru
nemovitostí, pozemkovým úpravám, projektové a
podobné činnosti, mohou projednat možnost
vystavování nebo rozsah přednesení vlastní
prezentace s garantem semináře: do 3.10.2011

Vložné:
Základní vložné
700 Kč
Členové Spolku zeměměřičů Brno
350 Kč
(zahrnuje náklady pořadatele na občerstvení).
Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem
(Spolek zeměměřičů
Brno)
a
odběratelem
(účastník).
Spolek zeměměřičů Brno není plátcem DPH.

Způsob úhrady:
 převodem na účet u České spořitelny, a.s.,
pobočka Brno, číslo účtu 1345657379/0800,
variabilní symbol 1011
 poštovní poukázkou na adresu:
Spolek zeměměřičů Brno
Moravské náměstí 1
602 00 Brno

Dotazy do diskuse zasílat:
spolzem@email.cz

připravuje
27. září - 2. říjen 2011
Zájezd na INTERGEO – Norimberk
8. – 9. listopad 2011
47. geodetické informační dny – Brno hotel Avanti
5. dubna 2012
Pozemkové úpravy XVIII. – Třebíč

nabízí




audio záznamy seminářů + foto na CD
Pozemkové úpravy XVI.
Třebíč 2010
(cena za 1 ks/á 200,- Kč)
Pozemkové úpravy XVII.
Třebíč 2011
(cena za 1 ks/á 200,- Kč)
Starší záznamy ze seminářů
(cena za 1 ks/á 200,- Kč)
Pozemkové úpravy
Katastr nemovitostí v právní a technické praxi
Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a
GIS
Geodetické informační dny

Partneři semináře

Třebíč, Masarykovo náměstí – kulturní středisko FÓRUM: tradiční dějiště seminářů. Parkování je
možné na Komenského náměstí (příjezd od ulice Bráfova, na semaforu vlevo, nebo od ulice
Sucheniova, na semaforu vpravo), nebo přímo před Fórem (z ulice Bráfova odbočit na Sokolskou ulici,
poté doprava na Gorazdovo náměstí, parkovat je možné na Gorazdově nám. u pravoslavného
kostela, nebo přímo nad komplexem nového divadla, nebo před Fórem, nebo v ulici Sirotčí u
Katastrálního pracoviště.)

SPOLEK ZEMĚMĚŘIČŮ BRNO

Spolek zeměměřičů Brno

si Vás
dovoluje pozvat na
odborný diskusní seminář
pořádaný
pod záštitou ředitele
Katastrálního úřadu pro Vysočinu

KATASTR
NEMOVITOSTÍ

V PRÁVNÍ I TECHNICKÉ PRAXI

XVII.
_______________________________________

Třebíč 6. října 2011

