
Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR ve spolupráci s městem Lanškrounem
pořádá akreditovanou konferenci na téma

28.–29 dubna 2022 | Lanškroun | multifunkční centrum ĽArt, Nádražní 335

V případě zpřísnění protiepidemických opatření se konference uskuteční on-line.

Program konference (akreditace MV ČR dle zákona č. 312/2002 Sb. pod č. AK/PV-224/2022)

NOVÉ VÝZVY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

asociace pro urbanismus 
a územní plánování čr
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Čtvrtek dopoledne
09:00–10.00 Prezence účastníků
10:00–10:10  Zahájení konference
10:20–10:50 Představení Pardubického kraje – Mir. Vohlídal
10:50–11:20  Představení města Lanškrouna – Radim Vetchý, 

Oldřich Bittner
11:20–12:15  Digitální infrastruktura v  Estonsku – 20 let úsilí 

– Taavi Pipar
12:15–13:30 přestávka na oběd

Čtvrtek odpoledne
13:30–14:00  Architektura motivovaná touhou po užitečnosti 

– Allan Gintel
14:00–14:30  Rozvoj a  nové možnosti komunální energetiky 

– Jiří Karásek
14:30–15:00  Zkušenosti cestovních kanceláří a agentur z probíha-

jících vln pandemie covid-19, jejich dopady na cho-
vání  zákazníků  v  oblasti cestovního ruchu a  z  toho 
vyplývající potenciální dopady na územní plánování 
– Kateřina Chaloupková

15:00–15:30 přestávka na kávu
15:30–16:00  Ovlivnění české ekonomiky a fi nančních trhů pro-

bíhající pandemií covid-19 a s tím spojené poten-
ciální dopady na bydlení – Roman Mentlík

Pivovarské náměstí

Barokní kostel sv. Anny (1700–1705) Lanškrounské rybníky Socha kajícníka před křížem kostela 
sv. Václava na nám. Aloise Jiráska
(autor:  Matouš Háša, 2017)

Renesanční radnice (1581–1582)Rozhledna Hláska (450 m n. m., 2015)

16:00–16:30  Budování zelené infrastruktury v  krajině – fi kce 
nebo realita – Darek Lacina

16:30–17:00 Pro koho a jak plánujeme – Radim Perlín
17:00–18:00 Panelová diskuse – moderuje Petr Durdík
19:00–23:00 společenský večer

Pátek dopoledne
09:00–09:30  Studentská soutěž Urban Design Award – vítěz 

soutěže
09:30–10:00  Jednotný standard v právních předpisech – Josef 

Morkus
10:00–10:30  Zkušenosti s jednotným standardem v Liberci – Jiří 

Plašil, Pavel Přinosil
10:30–11:00  Zkušenosti s  kontrolním nástrojem pro jednotný 

standard – Jakub Hulec, Romana Vačkářová
11:00–11:30 přestávka na kávu
11:30–11:45  Příprava jednotného standardu ÚAP – Kateřina 

Vrbová
11:45–12:15  Standard vyhodnocení záboru půdního fondu v ÚP 

– Milan Svoboda
12:15–12:50 Informace z MMR – Roman Vodný
12:50–13:00 závěr konference

Pátek odpoledne
14:00  odborná exkurze: centrum města, veřejná prostran-

ství v průmyslové zóně



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 2 950 Kč    2 650 Kč    900 Kč

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

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

na účet Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

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

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

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

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

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

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

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

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

Jsem člen AUÚP ČR  ne 

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  ...................................................

ano 

 ne ano 

 ne ano 

 ne ano 

PŘIHLÁŠKA na akreditovanou konferenci AUÚP ČR | Nové výzvy pro územní plánování | Lanškroun 28.–29. 4. 2022

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

plátcem DPH.

è  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 do jednoho týdne od přihlášení!
  Organizační informace lze použít pro potřeby účetnictví 

k průkaznosti účetního záznamu – obsahují všechny potřeb-
né informace o pořadateli konference.

  Pokud potřebujete vystavit fakturu, zašlete ještě před zapla-
cením vložného fakturační údaje pí Kateřině Masné, viz kon-
takt níže.

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

è  Ubytování a stravování si účastníci zajišťují sami; v ceně kon-
ference jsou zahrnuty dva coff ee breaky a raut v rámci spole-
čenského večera. 

è  Případné další informace o konferenci podá: Kateřina Masná, 
tel.: 224 357 926, mobil: 603 924 141, e-mail: katerina.masna@
fsv.cvut.cz.

è  Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito infor-
macemi.

è  Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 13. dubna 2022.
 Z organizačních důvodů nelze tento termín prodloužit!

 Preferujeme elektronické vyplnění přihlášky! Přihlašovací formulář 
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

è  Účastnický poplatek činí:
 pro nečleny AUÚP ČR 2 950 Kč 
 pro členy AUÚP ČR 2 650 Kč
 pro studenty prezenčního studia 900 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.

è  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 někte-
rých zákonů (dále jen zákon) pod č. AK/PV-224/2022. Pokud je 
účastník úředníkem podle tohoto zákona, musí tuto skutečnost 
vyznačit v přihlášce. Pro vystavení osvědčení o absolvování vzdě-
lávacího programu musí v přihlášce uvést datum a místo svého 
narození. Osvědčení obdrží účastníci po ukončení konference.


