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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

POZEMNÍ KOMUNIKACE A PROTIPRÁVNÍ STAVY NA NICH 
Cílem semináře je vybavit účastníky znalostmi, které jim umožní řešit nelegální zásahy do pozemních komunikací a do 

provozu na nich. U účastníků se předpokládá základní znalost správního řízení a orientace v problematice upravené 

zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Lektoři se budou věnovat nejčastějším problémům, které na 

pozemních komunikacích vznikají, a vysvětlí, jaký má být v jednotlivých případech správný postup příslušných úřadů. 

Zaměří se při tom zejména na přijetí opatření k nápravě a na sankční postih osob, které za protiprávní stav odpovídají 

(s přesahem do problematiky správního řízení, stavebního řízení a řízení o přestupcích). Lektoři zohlední jak poslední 

novelizace, tak i aktuální judikaturu na úseku pozemních komunikací. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

22. 6. 2021 

9.00 – 14.00 

 

CENA:  

 3 390 Kč  
 (konečná cena) 

 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda 

 

KONTAKT: 

Mgr. Žaneta Bartečková 

 Email: barteckova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1. Stručný úvod k zákonu o pozemních komunikacích 

 Kategorie pozemních komunikací, Pozemní komunikace jako stavba  

a jako předmět vlastnictví  

2. Protiprávní stavy 

 Nepovolené stavební zásahy, zřizování či rušení připojení na pozemní 

komunikaci, Protiprávní umisťování překážek 

 Znečišťování a ničení povrchu pozemní komunikace, Zanedbávání 

údržby pozemní komunikace, Závaly, přerůstající větve a jiná rušení 

provozu, Nedovolené zásahy do dopravního značení 

 Umisťování a provozování reklamních zařízení na komunikaci, v jejím 

ochranném pásmu nebo jako zdroj rušení provozu v zastavěném území 

 Porušování podmínek zvláštního užívání pozemní komunikace 

 Nedovolené užití vozidel s pásy, řetězy či hroty, zemědělských či lesních 

strojů, a vozidel překračujících povolené rozměry, hmotnost či jiné 

hodnoty stanovené vyhláškou č. 209/2018 Sb., Dlouhodobě odstavená 

vozidla a vraky 

3. Opatření k nápravě 

 Státní dozor na pozemních komunikacích, Správní rozhodnutí a výzvy 

ukládající nápravná opatření, odpovědná osoba, Možnosti obrany  

ve správním a soudním řízení 

4. Řešení přestupků 

 Zjišťování přestupků, kontrolní vážení, Řízení o přestupcích, pachatel 

přestupku, Rozhodování o přestupcích, ukládání sankcí, Možnosti 

obrany ve správním a soudním řízení 

5. Praktické příklady a diskuze  

 zodpovídání dotazů účastníků  

LEKTOŘI: Mgr. Karel Černín, Ph.D. a Mgr. Michal Tichý 

Mgr. Karel Černín, Ph.D.  - od roku 2002 do roku 2013 působil jako právník Kanceláře 

veřejného ochránce práv, nyní je asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Hojně 

publikuje v odborném tisku, je lektorem několika vzdělávacích programů. 

Mgr. Michal Tichý - právník oddělení dopravy a správních agend na Krajském úřadu 

Zlínského kraje. Spoluautor komentáře k zákonu 13/1997 Sb., a komentáře k zákonu 

56/2001 Sb. Přednáší a zkouší v rámci ZOZ jak obecnou, tak i zvláštní část pro předmět 

přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum, ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 
Parkoviště se nachází přímo u centra. Nabízíme nové moderní učebny, Wifi. 
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