
Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, z. s.
pořádá akreditovanou konferenci na téma

14.–15. října 2021 | Olomouc | Regionální centrum Olomouc, kongresový sál Pegasus

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

OD STRATEGIE KE KONCEPCI
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Pavilon Y, Fakultní nemocnice Olomouc
(Adam Rujbr, realizace 2017–18). První zdravotnické zařízení 

postavené v ČR v pasivním energetickém standardu)

Vila Park Tabulový vrch, Olomouc 
(Ondřej Chybík, Michal Krištof, realizace 2018–19)

Interiér Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
(Atelier M1 architekti, Jan Hájek, Jakub Havlas, Pavel Joba; soutěž 2002, 

projekt 2004–2006, realizace 2006–2009)

Ušatý dům – Ušák, polyfunkční objekt, Olomouc 
(Stašek Žerava, realizace 2000–2004)

Silo Tower Olomouc 
(Blanka Zlamalová, Studio Zlamal, 2014)

Čtvrtek dopoledne
09:00–10:00 Prezence účastníků
10:00–10:10  Zahájení konference 
10:10–10:45  Jan Šafařík, Jaroslav Martínek, 

Představení Olomouckého 
kraje

10:45–11:20  Miroslav Žbánek, Jana 
Křenková, Představení 
města Olomouce

11:20–12:10  Joris Scheers, Strategické 
plánování v Belgii

12:10–13:30 Přestávka na oběd 

Čtvrtek dopoledne
13:30–14:00  Radim Perlín, Rozvoj města 

mezi strategií a koncepcí
14:00–14:30  Marie Zezůlková, Strategie 

regionálního rozvoje ČR 
2021+

14:30–15:00  Lukáš Švéda, Strategické 
a územní plánování 
na krajské úrovni na příkladu 
projektu keramické školy 
v Karlových Varech

15:00–15:30 Přestávka na kávu
15:30–15:50  Jan Holeček, Strategie Brno 

2050
15:50–16:10  Marek Kuchta, Severní 

obchvat Hranic a provozní 
koncept města

16:10–16:40  Vladimír Dujka, Strategické 
a územní plánování v praxi

16:40–17:45  Panelová diskuse – Strategické 
plány v územním rozvoji

 Moderátor Radim Perlín
  Účastníci: Marie Zezůlková, 

Jana Janíková, Jan Holeček, 
Vladimír Dujka, Marek Kuchta

17:50–18:50 Výroční shromáždění členů
20:00–24:00 Společenský večer

Pátek dopoledne
09:00–09:30  Jan Fibiger, Urbanistický 

projekt roku 2021 a Stavba 
roku 2021

09:30–10:00  Zdeněk Jiran, Urbanistická 
studie Bohdalec-Slatiny – 
brownfi eld Strašnice, Praha 10

10:00–10:30  Petr Šikola, Transformační 
území v Liberci-Perštýn, 
Textilana

10:30–11:00  František Kubeš, Koncept 
chytrých měst

11:00–11:30 Přestávka na kávu
11:30–12:00  Tomáš Peltan, Územní 

management smršťování 
měst

12:00–12:30  Vojtěch Bártek, Baťův kanál
12:30–12:50  Roman Vodný, Nový stavební 

zákon a další informace 
z MMR

12:50–13:00 Závěr konference

Pátek odpopoledne
Odborná exkurze – povodňová ochrana 
města
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Administrativní a provozní budova Povodí Moravy v Olomouci
(Architekti Hrůša & Pelčák, Ateliér Brno, realizace 1994–1996. Stavba získala hlavní 

cenu v soutěžní přehlídce „Stavba desetiletí Olomoucka 1999“)



PŘIHLÁŠKA na akreditovanou konferenci AUÚP ČR | Od strategie ke koncepci | 14.-15. října 2021 Olomouc

  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!

  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.

  V případě vyčerpání kapacity sálu budete obratem vyrozu-
měni a platba Vám bude vrácena. Zřetel bude brán na pořadí 
došlých přihlášek a plateb.

  Ubytování a stravování si účastníci zajišťují sami; v ceně kon-
ference jsou zahrnuty coff ee break a raut v rámci společen-
ského večera.

  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 27. září 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 2 300 Kč 
 pro členy AUÚP ČR 1 900 Kč
 pro studenty prezenčního studia 700 Kč
  Přednášející poplatek nehradí, je však nutné, aby také provedli 

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

  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 pod číslem AK/PV-621/2021. Pokud je účastník 
úředníkem 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 obdrží účastníci po ukončení konference.

Upozorňujeme účastníky konference na povinnost dodržování platných protiepidemických opatření platných v době 
konání 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 2 300 Kč    1 900 Kč    700 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 

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

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

na účet Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

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


