Úhlava, o. p. s. – ministerstvem vnitra akreditované vzdělávací
programy pro územně samosprávné celky

Obecně prospěšná společnost Úhlava je již od roku 2007 akreditována
Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací instituce pro vzdělávání úředníků územně
samosprávných celků (číslo akreditace: AK/I-50/2007). Od té doby jsme uspořádali
desítky seminářů a školení, kterých se zúčastnily stovky úředníků, ale i starostů,
členů obecních zastupitelstev a dalších zájemců.
Snažíme se vyhledávat aktuální témata, která Vás zajímají a najímat fundované a
oblíbené lektory, kteří jsou odborníky na danou problematiku. Aktuálně máme
akreditováno téměř 30 vzdělávacích programů pro průběžné vzdělávání úředníků
(řazeno abecedně):
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství a výkon správních činností na
úseku OH | JUDr. H. Dvořáková (AK/PV-351/2019)
Dřeviny ve veřejném prostoru – ochrana a obnova | Ing. J. Michálková, Mgr. V.
Ledvina, T. Hupač (AK/PV-91/2017)
Jednání a usnášení orgánů obce, vztahy jednotlivých orgánů | JUDr. M.
Kubánek (AK/PV-668/2017)
Kácení dřevin rostoucích mimo les | Ing. J. Kolařík, Ph.D. (AK/PV-179/2016)
Mezinárodní právo v praxi matrik | Mgr. Lucie Potocká (AK/PV-81/2019)
Nakládání s majetkem obce v každodenní praxi | JUDr. M. Kubánek (AK/PV43/2020)
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí | JUDr. M. Kubánek (AK/PV-522/2017)
Odpadové hospodářství ve vztahu k malým obcím vč. legislativních změn | JUDr.
H. Dvořáková (AK/PV-73/2009)

•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Odpovědnost a péče o stromy v obcích z titulu správce | Ing. J. Kolařík,
Ph.D. (AK/PV-165/2016)
Protipovodňová ochrana v obcích | Ing. J. Michálková (AK/PV-117/2018)
Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence
obyvatel | Ing. J. Kovačová (AK/PV-230/2017)
Rušení trvalého pobytu | Ing. J. Kovačová (AK/PV-229/2017)
Rušení trvalého pobytu od A do Z | Ing. J. Kovačová (AK/PV-60/2019)
Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení 1 | Ing. J. Kovačová (AK/PV-519/2017)
Rušení trvalého pobytu – praktická cvičení 2 | Ing. J. Kovačová (AK/PV-521/2017)
Řádné vedení spisové dokumentace ve správním řízení | Mgr. Dominika
Storzerová (AK/PV-439/2019)
Správní činnosti na úseku odpadového hospodářství | JUDr. H. Dvořáková
(AK/PV-584/2018)
Správní řízení pro matrikáře | Bc. K. Kofroňová (AK/PV-58/2019)
Trvalý pobyt podle Zákona o evidenci obyvatel | Ing. J. Kovačová (AK/PV611/2019)
Tvorba vyhlášek o místních poplatcích a jejich aplikace | JUDr. M.
Kubánek (AK/PV-687/2017)
Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí | Mgr. Lucie Potocká
(AK/PV-89/2019)
Úřední deska a nálezy v praxi obcí | JUDr. M. Kubánek (AK/PV-520/2017)
Vidimace a legalizace | Bc. K. Kofroňová (AK/PV-339/2018)
Vodní hospodářství – provozování vodovodů a kanalizací | Ing. K. Frank, Ing. P.
Peroutka (AK/PV-376/2009)
Výsadba a řez stromů | Ing. J. Kolařík, Ph.D. (AK/PV-164/2016)
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy | Bc. K. Kofroňová
(AK/PV-5/2018)
Zákon o evidenci obyvatel | Ing. J. Kovačová (AK/PV-210/2017)
Změny zákona o obcích a dalších zákonů v praxi obcí od účinnosti nového
civilního práva | JUDr. M. Kubánek (AK/PV-42/2020)

Pokud jste ve výčtu nenašli téma, které Vás zajímá nebo Vašeho oblíbeného lektora,
obraťte se na nás, pokusíme se školení podle Vašich požadavků připravit.
Pozvánky na nejbližší plánovaná školení najdete na www.uhlava.cz v Kalendáři
akcí.

