
Přihlá�ka na seminář 
�Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a geografických 

informačních systémech� 
pořádaný dne 20. března 2014 v Brně 

 
Jméno, příjmení, titul: 
 
 
Adresa bydli�tě nebo zaměstnavatele: 
 
 
E-mail: 
 
Celková částka: �����.... Kč byla poukázána dne: ������............. 2013 
 
(číslo účtu účastníka ������������������.................................) 
 
 
 
 

�������������������. 
podpis (příp. razítko) 

 
Tato pozvánka je po potvrzení účasti daňovým dokladem 
  
           zde oddělte 
 
 
 

Adresa pro příjem přihlá�ek: 
 
Český svaz geodetů a kartografů o.s. 
Novotného lávka 5,  116 68  Praha 1 
tel/fax/záznam: 221082374, E-mail: geodeti@csvts.cz 
Elektronická přihlá�ka: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A81/  
 
 
 

Uzávěrka přihlá�ek a plateb účastníků převodem:  17.3.2014 
 
 
Poznámka: 
Na jednu přihlá�ku  lze uvést i více účastníků, případně lze přihlá�ku kopírovat 
 
 
 

Bankovní spojení pro převod vlo�ného: 
 
Česká spořitelna a.s., Pobočka Praha 1 
Č. účtu: 1937568329/0800  Variabilní symbol: 200314  Konstantní symbol:  0308 
Specifický symbol: XXXX je registrační číslo člena ČSGK (nečlen nevyplňuje) 
 

Český svaz geodetů a kartografů 
 

 

 
 
 

ve spolupráci 
s Ústavem geodézie Fakulty stavební VUT v Brně 

 
 
 
 

si Vás dovoluje pozvat 
na odborný seminář 

 
 
 

Zeměměřická díla 
v územním plánování, stavebním řádu a 
geografických informačních systémech 

 
 

který se koná  
ve čtvrtek 20. března  2014 

 Vysoké učení technické Brno - Fakulta stavební 
Veveří 95, Brno, AULA Fakulty stavební 

 
Zahájení v 9.30 hod. 

(Prezence od 8.30 hod.) 
Předpokládané ukončení do 16.00 hod. 

 
 

Odborná akce je zařazena do programu celo�ivotního vzdělávání členů ČKAIT 
a ohodnocena 1 kreditním bodem. 

 
Odborná akce je zařazena do programu celo�ivotního vzdělávání členů profesních sdru�ení 

ČSGK a KGK. 
 
 
 
 

 Mediální partneři akce: 

    



PROGRAM SEMINÁŘE 
Seminář si klade za cíl diskutovat �ir�í vzájemné souvislosti stavebnictví - stavebního 
zákona, územního plánování, stavebního řádu, realizace a dokumentace staveb ve vazbách 
na majetkoprávní oblasti katastru nemovitostí, zeměměřictví a geografické informační 
systémy (GIS). 
 

První blok (9:30 � 11:00) 
 
! prof. Josef Fiala, CSc. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně) 
Právní re�im stavby na cizím pozemku 
(právo provést stavbu, právo stavby, slu�ebnost in�enýrských sítí) 
 
! MODEROVANÁ DISKUSE 
 

11:00 - 11:20 - Přestávka 
 

Druhý blok (11:20 � 13:10) 
 
! Ing. Nadě�da Vitulová (Katastrální pracovi�tě Brno-město) 
Zápisy staveb do katastru nemovitostí podle nového katastrálního zákona 
 
 
! Ing. Karel Brázdil, CSc. (Zeměměřický úřad)  
Nový vý�kopis území České republiky � mo�nosti aplikace ve stavebnictví 
 
! MODEROVANÁ DISKUSE 
 
 
 

Polední přestávka 13:10 � 13:30 
 

Třetí blok (13:30 � 16:00) 
 
! Ing. Jiří Formánek (Český úřad zeměměřický a katastrální) 
RÚIAN v praxi stavebních úřadů 
(provázanost s ISKN, reklamace údajů, odstraňování chyb, aktualizace) 
 
! Ing. Miroslava Kývalová (Krajský úřad Jihomoravského kraje) 
Problémy aplikace vybraných ustanovení stavebního zákona v praxi 
 
! Ing. Lubomír Kroupa (Brněnské komunikace a.s.)  
Správa a údr�ba informačního systému brněnských komunikací 
 
! MODEROVANÁ DISKUSE 
 

Závěr 16:00 
 
 
 
 

Seminář je určen zejména 
• stavebním úřadům 
• krajským úřadům 
• katastrálním úřadům 
• obcím zejména II. a III. stupně 
• účastníkům výstavby � investorům, přípravářům staveb, projektantům, developerům, specialistům 

in�enýringu staveb, stavebním společnostem 
• Autorizovaným osobám ČKAIT 
• Úředně oprávněným zeměměřickým in�enýrům (ÚOZI) 
• podnikatelům v oblasti stavebnictví i zeměměřictví  
 

Spojení: 
 

• tramvaje číslo 3, 11 ze zastávky Česká směr Bystrc, výstup na zastávce Rybkova 
• tramvaje číslo 12 od Hl. nádra�í přes stanici Česká směr Technologický park, 

výstup na zastávce Konečného náměstí 
 

Vlo�né 
 
na odborný seminář �Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a 
geografických informačních systémech� pořádaný dne  20. března 2014 v Brně 
 

Účastník Vlo�né za 1 účastníka 
bez DPH 

 

21% DPH Vlo�né za 1 účastníka 
včetně DPH 

Základní vlo�né 1 240,- Kč 260,- Kč 1 500,- Kč 
Členové ČSGK (individuální i 
kolektivní), ČKAIT 

1 099,- Kč 231,- Kč 1 330,- Kč 

Zaměstnanci úřadů 702,- Kč 148,- Kč 850,- Kč 
Člen informačního centra 
ČSGK 

   702,- Kč 148,- Kč 850,- Kč 

Studenti, důchodci (jen vstupné � 
bez sborníku) 

   99,- Kč 21,- Kč 120,- Kč 

    
Při platbě na místě bez 
předchozí registrace 

 + 99,- Kč +21,- Kč +120,- Kč 

Pozn.: 
Nárok na zlevněné vlo�né je třeba prokázat. V případě neúčasti se vlo�né nevrací. 

 
 
V ceně vlo�ného jsou: 

• sborník 
• malé občerstvení (káva, minerálka, bageta nebo 2 chlebíčky) 

 
Odborný a organizační garant semináře: 
Ing. Jiří Bure�, Ph.D. 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie 
email: bures.j@fce.vutbr.cz 
 
Tématická komise semináře: 
Ing. Jiří Bure�, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně) 
Ing. Jiří Habrovec (GEODROM s.r.o.) 
Ing. Jaroslava Kraftová (GIS-Stavinvex) 
Ing. Petr Polák (Geodézie PP) 
 
Organizační garant semináře: 
Český svaz geodetů a kartografů o.s. 
Novotného lávka 5 
116 68  Praha 1 
IČ:   00552739 
DIČ: CZ00552739 
 
Český svaz geodetů a kartografů je plátcem DPH. 


