ŘÁDNÝ ČLEN
EVROPSKÉ PARKOVACÍ ASOCIACE

pořádá:

3. Seminář moderní parkovací dům od A do Z
Hotel Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3,
2. listopadu 2017 od 09:00 do cca 17:00 hodin

Program semináře:
9:30 - 11:15 Zahájení semináře – Česká parkovací asociace z.s.p.o.
9:45 - 10:15

Úvodní slova hlavních partnerů a zahraniční delegace

10:15 - 10:45 Úvod – Informace z proběhlé konference Evropské parkovací asociace v Rotterdamu
10:45 - 11:15 Přestávka na kafe
11:15 - 13:00 Programový blok číslo 1 – právnické okénko
11:15 - 12:00 1. Právnické okénko – Mgr. Pavel Kroupa - právní modely parkování v obcích v ČR
-rozdíly při parkování na ulicích a v garážích z pohledu paragrafů
-různé způsoby zajištění provozování či správy pro uliční nebo objektové parkování
12:00 - 12:45 2. Právnické okénko – Mgr. Tomáš Raba
- tvorba obecních nařízení a ceníků
- informace o stavu žalob na Zóny placeného stání v Česku - Hlavní město Praha x
„hromadná“ žaloba Mgr. Pecáka
12:45 - 13:00 Diskuse
13:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 16:30 Programový blok číslo 2 - Standardy moderního parkovacího domu
14:00 - 14:10 Úvodní slovo
14:10 - 14:30 Standardy MPD dle návrhu ČPA a srovnání s EU
14:30 - 14:50 Příklady z praxe – pozitivní a negativní příklady
14:50 - 15:05 Porovnání přístupu veřejné a komerční sféry
15:05 - 15:20 Přestávka na kafe
15:20 - 15:40 Porovnání parkování na ulici / za závorou (projekty v ČR, financování)
15:40 - 16:00 Trendy v oblasti služeb a technologií
16:00 - 16:20 Diskuse
16:20 - 16:40 Vyhlášení ankety Parkoviště roku 2017/18
16:40 - 17:00 Závěr semináře

Česká parkovací asociace z.s.p.o.; Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6
Tel: +420 222 742 621 e-mail: info@parkovaciasociace.cz
www.parkovaciasociace.cz, facebook.com/parkovaciasociace

ŘÁDNÝ ČLEN
EVROPSKÉ PARKOVACÍ ASOCIACE

pořádá:
Podrobnosti:
Účastnický poplatek na seminář je 990,- Kč (nejsme plátci DPH)
Účastnický poplatek zahrnuje: účast na slavnostním spuštění ankety, semináři, kávu a občerstvení
během programu, oběd a elektronickou verzi sborníku.
Seminář je pro pracovníky veřejné sféry (města, obce, kraje, vysoké školy a jimi zřizované
společností), členy České parkovací asociace a členy Slovenské parkovací asociace
ZDARMA ! (max. 1 osoba na subjekt a platí i pro veřejnou sféru Slovenské republiky)

Hlavní partneři:
a

zastoupené odborem
RFD MHMP

Partneři:

Mediální partner:

Česká parkovací asociace z.s.p.o.; Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6
Tel: +420 222 742 621 e-mail: info@parkovaciasociace.cz
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