
 
 
 

Účastník může zrušit účast nejpozději do 5 dnů před zahájením kurzu. Storno poplatek činí 70 % z ceny kurzu. Při pozdějším odhlášení, nebo 
při neúčasti je storno poplatek 100 % z ceny kurzu. Náhradník může být včas delegován. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 

 

  
 
Ing. Jiří Blažek 
Nezávislý odborník, přednáší odbornou problematiku z oblasti majetku a jeho reprodukce, 
stavebního zákona, obchodních smluv a veřejných zakázek od r. 1990. Využívá svých praktických 
zkušeností. Je autorem několika odborných publikací a řady speciálních sborníků. 
 

 

13. 09. 2022 (9:00 – 14:00 hod)   

BEA centrum Olomouc s.r.o. - tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc 77900 
 
 
 

Cíle kurzu                                                                            
 

Seminář je určen pro pořizovatele místních a účelových komunikací, obce které podle zákona o pozemních 

komunikací spadají do jejich pravomoce, jak z hlediska vlastnických práv správních řízení, tak stavebních povolení 

nebo ohlášení. 

 

Osnova         
• zákon č. 13/1997 SB., o pozemních komunikacích ve 

znění novely č. 268/2015 Sb., 

• prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění vyhl. č. 
338/2015 

• Občanský zákoník, nezbytná cesta 

• řešení otázek, je to komunikace, cesta nebo pozemek 

• lze rekonstruovat komunikaci na cizích pozemcích nebo 
je opravovat nebo je pouze udržovat 

• technické parametry pozemních komunikací 

• kategorie a třídy místních komunikací, jejich význam 

• účelové komunikace, polní a lesní cesty 

• překážky na místních komunikacích a jejich řešení 

• určení právního stavu 

• navrhování, projektování, schvalování a realizace 
pozemních komunikací 

• Možnosti omezení jízdy kamionů na MK 

• Komunikace - deklaratorní řízení 

• historické komunikace bez vlastníka a jejich zařazení do 
pasportu obcí 

• věcná břemena, služebnosti a zásady uložení 
inženýrských sítí do tělesa komunikace 

• kdy je místní komunikace na veřejném zájmu a kdy 
práva vlastníka pozemku k ní omezit nebo vyvlastnit 

• rozdíl mezi technickým zhodnocením, rekonstrukcí, 
stavebními úpravami, opravou nebo udržovacími 
pracemi 

• Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace 
stavby, předcházení vadám již v etapě zadání 

• Činnosti ve stavebnictví - práva a povinnosti: 

• Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě 

• Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a 
stavebního podnikatele stavbyvedoucího 

• Zjednodušující postupy umísťování, povolování a 
užívání staveb, dodatečné povolování 

• Kontrola průběhu stavby, činnosti TDS, AD, zhotovitele 
stavby a vzájemné vztahy 

• Změna stavby před dokončením, co ano a co již nelze 

• Přebírání stavby, kontrola stavby, kolaudace 

   
  

 

Kontakt       
            
 

 
 

Platba:   1 950,- / os. bez DPH  
   -  úhrada se provádí před školení na základě výzvy k úhradě 
   -  cena zahrnuje psací potřeby, pracovní materiály, certifikát a občerstvení 

V případě Vašeho zájmu prosíme, abyste potvrdili svou účast: 

• zasláním návratky na email  stanislava.komarkova@asi.cz  

• telefonicky na čísle 606 535 636   

• online přihlášením na www.efektivniskoleni.cz  

 Stanislava Komárková 

organizátorka 

mailto:stanislava.komarkova@asi.cz
http://www.efektivniskoleni.cz/

