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Veřejná prostranství  

– vybrané problémy v praxi  

(s akcentem na neoprávněné  

využití veřejného prostranství) 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky   

MÍSTO  

Online školení (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce) 

TERMÍN 

20. července 2023 , 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

JUDr. Tereza Večeře Chadimová  

CENA 

1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách 

osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.408, -  Kč vč. DPH) 

 

Veřejné prostranství je určeno k obecnému, tj. veřejnému užívání. Před jiným než obecným 

užíváním je nutno jej ve veřejném zájmu chránit. Obec disponuje možnostmi k jeho ochraně 

danými stavebním zákonem, zákonem o obcích, přestupkovým zákonem a dalšími předpisy. 

V praxi se vyskytují problémy a nejasnosti - mnohdy není jednoduché či jednoznačné 

rozpoznání veřejné prostranství nebo často nastávají případy, kdy prostranství není ve 

vlastnictví obce. Mezi další problémy se řadí vydávání nezrušitelných vyhlášek, ukládání a 

vymáhání pokut či poplatků, apod. Nabízený kurz účastníky seznámí nejen s obsahem 

právní úpravy, ale také se závěry nálezů Ústavního soudu a dalších judikátů. 

 

CÍLE KURZU 

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům aktuální a komplexní informace vztahující se k 

problematice veřejného prostranství a jeho užívání. Absolvent se bude orientovat v právní 

úpravě, v možnostech ochrany a ve způsobech užívání, ale rovněž ve vyhláškách, kterými 

lze regulovat místní záležitosti veřejného pořádku apod.  

 

 

 

 

Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být 

kurz především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na 

kontaktní e-mail chadimova@kolumbuspm.cz 
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OBSAH KURZU 

  

 

LEKTOR KURZU 

 

   

• Vznik veřejného prostranství  

• Ochrana veřejného prostranství – před zvláštním užíváním, před znečišťováním apod.  

• Označování veřejných prostranství  

• Shromáždění na veřejném prostranství  

• Užívání veřejného prostranství  

• OZV týkající se veřejného prostranství 

JUDr. Tereza Večeře Chadimová  

Advokátka a mediátorka. Tereza se ve své praxi věnuje zejména 

občanskému právu, ale zajišťuje právní servis i menším obcím. Právě 

komunikace s lidmi a snaha jim pomoci se odráží v různorodosti případů, se 

kterými se setkává, a je tak připravena pohotově reagovat na otázky 

mnohé právní problematiky.  


