
Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
pořádá akreditovanou konferenci na téma

15.-16. dubna 2021 | Praha | streamovaný přenos z budovy Nadace ABF

Program konference (akreditace MV ČR dle zákona č. 312/2002 Sb.)

OBČANSKÉ VYBAVENÍ

asociace pro urbanismus 
a územní plánování čr
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Dům dětí a mládeže, Ústí nad Orlicí, areál bývalé textilky Perla
(MS architekti, 2015, vizualizace)

Vizualizace plaveckého bazénu v Písku (Projektil architekti, 2015) Návštěvnické centrum Giants Causeway, Irsko
(Heneghan Peng Architects, realizace 2005–2012)

Langerova vila a kulturní dům ĽArt (Atelier 91, dokončení 2019)Pardubice,  Machoňova pasáž
(Ladislav Machoň, 1925)

Čtvrtek dopoledne
10:00–10:10 Zahájení konference 
10:10–10:45  Představení Pardubického 

kraje – Roman Línek
10:45–11:20  Představení města 

Lanškrouna – Radim Vetchý, 
Oldřich Bittner

11:20–12:00  Příspěvek stavebníka 
na rozvoj území 
– Henk Kamp, Irsko

12:00–13:30 přestávka

Čtvrtek odpoledne
13:30–14:00  Principy a pravidla OV – 

Veronika Šindlerová
14:00–14:30  Dostupnost veřejných 

infrastruktur – Karel Maier
14:30–15:00  Koncepce sociálních služeb 

MPSV – Vladana Vasková 
(Antonín Shejbal)

15:00–15:30 přestávka
15:30–16:00  Transformace industriálního 

území Ruzyně 
– Jana Jelínková

16:00–16:30  Kulturní dům Lanškroun 
– Ladislav Vlachynský

16:30–17:00  Revitalizace průmyslového 
úhoru Perla, Ústí nad Orlicí 
– Petr Hájek, Michal Šourek 

17:00–18:00  Panelová diskuse – moderuje 
Petr Durdík
účastníci: Eva Smutná, 
Veronika Šindlerová, Karel 
Maier, Petra Trambová, Tomáš 
Šenberger

Pátek dopoledne
09:00–09:30  Studentská soutěž Urban 

Design Award 
– vítěz soutěže

09:30–10:00  Transformace ústavních 
zařízení na služby 
poskytované v komunitě – 
Ondřej Flégr

10:00–10:30  Písek, knihovna a bazén
– Petra Trambová

10:30–11:00  Občanské vybavení 
v opuštěném industriálu, 
Kralupy nad Vltavou 
– Tomáš Šenberger

11:00–11:30 přestávka
11:30–12:00  Komplexní řešení OV 

v příkladech – Lukáš Ehl
12:00–12:30  Politika architektury a její 

nástroje – Vít Řezáč
12:30–12:50  Informace z MMR – Roman 

Vodný
12:50–13:00 Závěr konference



Organizační informace

Údaje o plátci (je-li jím jiná osoba/fi rma než účastník)

Jméno/fi rma ........................................................

Ulice a čp. ........................................................

Město ........................................................

PSČ ........................................................

Stát ........................................................

IČ ........................................................

DIČ ........................................................

Potvrzení o platbě

Potvrzuji, že jsem dne ........................................................

uhradil vložné ve výši 1 600 Kč    1 200 Kč    300 Kč

Podpis ........................................................
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Údaje o účastníkovi

Titul ........................................................

Jméno ........................................................

Příjmení ........................................................

E-mail ........................................................

Telefon ........................................................

Datum a místo narození účastníka ...........................................

Jsem člen AUÚP ČR

Jsem student prezenčního studia

Jsem vyzvaný přednášející

Jsem úředníkem a požaduji osvědčení
o absolvování vzdělávacího programu
(podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb.)

Kontaktní údaje  (např. pro zaslání sborníku)

Jméno/fi rma ........................................................

Ulice a čp. ........................................................

Město ........................................................

PSČ ........................................................

Stát ........................................................

V/dne  ...................................................

 ne ano 

 ne ano 

 ne ano 

   neano

resp. po slevě    1 110 Kč    710 Kč

z účtu číslo ........................................................

u peněžního ústavu ........................................................

na účet Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

s variabilním symbolem ........................................................

Uplatňuji slevu ve výši 490 Kč za podzimní konferenci Změny v územ-
ním plánování. Co nás čeká?, za kterou 
jsem uhradil/a 1 890 Kč/1 290 Kč

PŘIHLÁŠKA na akreditovanou konferenci AUÚP ČR | Občanské vybavení | Praha 15.–16. 4. 2021

podle tohoto zákona, musí tuto skutečnost vyznačit v přihlášce. 
Pro vystavení osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 
musí v přihlášce uvést datum a místo svého narození. Osvědčení 
bude účastníkům zasláno po ukončení konference.

  Pořadatel: Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
  Thákurova 7, 160 00 Praha 6 | IČ: 60163755 | AUÚP ČR není 

plátcem DPH.

  Platbu poukažte na účet AUÚP ČR: Česká spořitelna Praha 1
  č. ú. 1922930399/0800 | konstantní symbol: 0308 | variabilní 

symbol: při přihlášení na webu bude automaticky vygenero-
ván a bude Vám zaslán v potvrzovacím e-mailu; pokud se při-
hlašujete papírovou přihláškou, uveďte své rodné číslo (nebo 
jinou číselnou identifi kaci, kterou také vyplňte do přihlášky).

  Poplatek uhraďte nejpozději do  jednoho týdne od  při-
hlášení!

  V případě neuhrazení účastnického poplatku Vám nebu-
de zaslán odkaz, na kterém bude možné on-line přenos 
konference sledovat.

  Organizační informace lze použít pro potřeby účetnictví 
k průkaznosti účetního záznamu – obsahují všechny potřeb-
né informace o pořadateli konference.

  Vzhledem k tomu, že nejsme plátci DPH, nemůžeme vy-
stavovat daňové doklady.

  Případné další informace o konferenci podá: Kateřina Masná, 
tel.: 224 357 926, mobil: 603 924 141, e-mail:

 katerina.masna@fsv.cvut.cz.

  Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 5. dubna 2021.
 Preferujeme elektronické vyplnění přihlášky! Přihlašovací formu-
lář naleznete na webu Asociace: www.urbanismus.cz. V odpověď 
na něj obdržíte e-mail s potvrzením přihlášky a pokyny k platbě. 
Pokud Vám e-mail nepřijde, pravděpodobně jste chybně zapsali 
svou e-mailovou adresu, v tom případě nás kontaktujte na info@
urbanismus.cz. Pokud nemáte možnost odeslat elektronickou 
přihlášku, zašlete vyplněnou papírovou přihlášku na adresu:

 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
 Thákurova 7, 160 00 Praha 6

  Účastnický poplatek činí:
 pro nečleny AUÚP ČR 1 600 Kč 
 pro členy AUÚP ČR 1 200 Kč
 pro studenty prezenčního studia 300 Kč
  Přednášející poplatek nehradí, je však nutné, aby také provedli 

registraci formou elektronické přihlášky. Účastnický poplatek 
zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací konference.

  Možnost uplatnit slevu 490 Kč mají účastníci podzimní konfe-
rence „Změny v územním plánování. Co nás čeká?“, kteří za ni 
uhradili účastnický poplatek v plné výši (1 890 Kč, resp. 1 290 Kč)

  Při neúčasti přihlášeného se účastnický poplatek nevrací. Je mož-
né za sebe vyslat náhradníka.

  Akreditace konference
  Konference je akreditována u MV ČR jako vzdělávací program pro 

úředníky samosprávných celků podle § 31 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně ně-
kterých zákonů (dále jen zákon). Pokud je účastník úředníkem 


