Fakulta stavební ČVUT v Praze
pořádá
16. ročník kurzu celoživotního vzdělávání (KUKR 2018)
Ochrana krajinného rázu dle §12 zák. č. 114/1992 Sb.

IDENTIFIKACE A KLASIFIKACE ZNAKŮ KRAJINNÉHO RÁZU A UŽITÍ
VÝSLEDKŮ PŘÍPADOVÉHO A PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ
V ROZHODOVACÍCH A PLÁNOVACÍCH PROCESECH
Cílem kurzu je seznámení účastníků s problematikou identifikace znaků a hodnot
jednotlivých charakteristik krajinného rázu ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb. Cílem je též
sjednocení názorů na identifikované hodnoty, vyjasnění pojmů a omezení subjektivity
hodnocení a využití výsledků preventivního a případového hodnocení v rozhodovacích a
plánovacích procesech. Kurz bude rovněž věnován průmětům problematiky krajinného rázu
do nástrojů územního plánování.
Kurz je reakcí na potřebu praktického uplatňování ochrany krajinného rázu dle § 12
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v činnosti orgánů ochrany přírody a pro
potřebu jednotnějšího přístupu k hodnocení vlivů na krajinný ráz. Kurz je určen úředníkům
veřejné správy, pracovníkům rezortu Ministerstva životního prostředí a dalším odborníkům.
Kurz je akreditován Ministerstvem vnitra dle §30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků.
Kurz bude mít rozsah 38 vyučovacích hodin a jeho cena pro pracovníky veřejné
správy a rezortu MŽP bude činit 6.900,- Kč + DPH. Cena pro pracovníky komerčních firem
činí 12.000,- Kč + DPH.
Kurz proběhne formou dvou dvoudenních výukových bloků a dvoudenního
závěrečného workshopu s diskusí nad vlastní prací, zpracovanou v rámci kurzu. První blok
výuky proběhne v Praze na Fakultě stavební ČVUT ve dnech 21.3. – 22. 3. 2018, druhý blok
proběhne v Praze na Fakultě stavební ČVUT ve dnech 4.4. – 5. 4. 2018 a závěrečný
workshop proběhne v Telči dne 25.4. 2017 a 26.4.2018.

INFORMACE K PLATBÁM
Přihlášku zašlete spolu s objednávkou (nejpozději do 28.2.2018) na adresu :
Kateřina Masná, katedra urbanismu a územního plánování, FSv ČVUT, Thákurova 7, 166
29 Praha 6
případně nascenovanou e-mailem na adresu : katerina.masna@fsv.cvut.cz
Kontaktní osoba :
Kateřina Masná - sekretariát katedry, tel. 2224 35 79 26, mob. +420 603 924 141
Po přihlášení Vám bude přidělen variabilní symbol (VS) a bude Vám vystavena zálohová
faktura. Po uhrazení této faktury Vám bude do 15 dnů zaslán daňový doklad.
Veškeré informace naleznete na www.krajinnyraz.cz.

