
 

 

si Vás dovoluje pozvat 

na odborný seminář 
 

Pozemní komunikace 

v praxi ombudsmana 
 

který se koná 

dne 27. října 2016 
 

v sále Karla Poláčka  

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
 

Cílem semináře je seznámit účastníky, zejména pracovníky stavebních úřadů a silničních 

správních úřadů, s konkrétními případy veřejného ochránce práv, v nichž se zabýval 

problematikou pozemních komunikací – jednak agendou správy pozemních komunikací 

(se zaměřením na deklaratorní řízení o existenci komunikace), dále agendou stavební 

ve vztahu k pozemním komunikacím anebo oběma ve vzájemných vazbách (např. vydávání 

stanovisek). 
 

Součástí semináře je také stručné seznámení se změnami zákona o pozemních komunikacích, 

k nimž došlo s účinností od 31. prosince 2015. 
 

Seminář zajišťují právníci Kanceláře veřejného ochránce práv Mgr. Michaela Černínová 

a Mgr. Martin Studnička. 
 

Účast na semináři je bezplatná. Kapacita semináře je omezená, o účasti rozhoduje datum 

přihlášení. V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře na webových 

stránkách Veřejný ochránce práv - Rezervace, a to nejpozději do čtvrtka 20. října 2016. 

Každého účastníka prosím registrujte jednotlivě. 
 

Praktické dotazy k tématu, které budou zodpovězeny na semináři přednostně, je možno zasílat 

do čtvrtka 20. října 2016 na e-mailovou adresu michaela.cerninova@ochrance.cz.  

 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 

Upozorňujeme, že občerstvení během semináře není zajištěno. 

http://www.ochrance.cz/rezervace/
mailto:michaela.cerninova@ochrance.cz
mailto:hoklova@ochrance.cz


 

 

RÁMCOVÝ PROGRAM 
 

27. října 2016 
 
 
09:15 – 09:30 Registrace účastníků 
 
 
09:30 – 11:00 Správa pozemních komunikací  
 

       Mgr. Michaela Černínová 
 

 seznámení s novelou zákona o pozemních komunikacích 

 kazuistika veřejného ochránce práv – deklaratorní řízení (znaky pozemní komunikace, 
překážka věci rozhodnuté, veřejně přístupná účelová komunikace vs. místní 
komunikace – rozdíly, otázka vlastnictví) 

 diskuse k tématu 
 
 
11:00 – 11:15 Přestávka  
 
 
11:15 – 12:45 Stavební agenda ve vztahu k pozemním komunikacím 
 

       Mgr. Martin Studnička 
 

 kazuistika veřejného ochránce práv – povolování staveb pozemních komunikací včetně 
povolování dodatečného, povolování stavby, která má vliv na komunikaci (reklamní 
zařízení), překážka na pozemní komunikaci v podobě stavby (oplocení), povaha 
vydávaných stanovisek 

 diskuse k tématu  
 
 
12:45        Závěrečná diskuse 

 
 
 
 
 
 
 


