Město Neratovice

Arbonet, s.r.o. znalecký ústav pořádá
ve spolupráci s městem Neratovice
a pod záštitou starostky města

JEDNODENNÍ KONFERENCI NA TÉMA:

OBČAN, SPOLEK, OBEC
A ORGÁNY OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

15. 3. 2018 / 9 – 16 hod./

Přihlášku na seminář
je možné stáhnout na
www.arbonet.cz

Pro více informací:
www.arbonet.cz
nebo pište na e-mail:
školení@arbonet.cz
pro informace o přihlášení
volejte na tel.: 605 261 182

Společenský dům Neratovice
nám. Republiky 400, Neratovice

Přednášející:

Témata přednášek semináře:

• Ing. Ondřej Feit/dlouholetý referent výkonu státní
správy i samosprávy v oblasti životního prostředí,
v současnosti ředitel Společnosti pro zahradní
a krajinářskou tvorbu, z.s.
• Ing. Kateřina Vaculová/dlouholetá ředitelka OŽP
a později odboru městské zeleně MHMP.
• JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D./nezávislá právnička, členka rozkladové, výkladové a legislativní
komise ministra ŽP.
• Ing. Samuel Burian/znalec, autorizovaný zahradní
architekt, ředitel znaleckého ústavu Arbonet, s.r.o.
• JUDr. Ing. Filip DIENSTBIER, Ph.D./ vysokoškolský učitel, předseda senátu Nejvyššího správního
soudu.

• Úloha občanského spolku při péči a ochraně
životního prostředí.
• Vize a realita při řízení ochrany a rozvoje městské
zeleně.
• Možnosti práva na informace (nejen) o životním
prostředí, podněty, stížnosti a petice občanů a jejich
vyřizování.
• Jak čelit obstrukcím, šikanózním podáním
a zneužití práva.
• Odborné a znalecké posudky jako kvalitní podklad
ve správních řízeních.
• Aktuální změny právní úpravy účasti občanů
a spolků v ochraně přírody a krajiny.
• Ochrana práv dotčených osob v postupech veřejné
správy a v řízení před správními soudy.

Konference je určena pro: pracovníky státní správy v oblasti životního prostředí (OŽP, CHKO, AOPK, NP,
ČIŽP), pracovníky správy zeleně, neziskových organizací, občany a spolky aktivní v ochraně životního
prostředí a realizační firmy pracujících na základě správních rozhodnutí či závazných stanovisek OOP.

Potenciál,
dosavadní praxe
a změny
v aktuálně
platné legislativě,
zejména
v ochraně
dřevin.
Za dopolední
i odpolední blok
je zařazena minimálně
30 min. panelová
diskuse se všemi
přednášejícími,
ve které bude prostor
na dotazy účastníků
konference.
Základní vstupné 1 331 Kč
/platba předem do 12. 3. 2018 /
V ceně je zahrnuto DPH 21%,
občerstvení a účastnický list.

