Ministerstvo vnitra zve na konferenci a výstavu map

100 LET PROMĚN HRANIC NAŠICH REGIONŮ

17. října 2018
Praha
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„100 let proměn hranic
našich regionů“

Vernisáž výstavy map
„100 let proměn hranic
našich regionů“

Magistrát hlavního města Prahy,

Klementinum,

Mariánské nám. 2, Praha 1

Mariánské nám. 5, Praha 1

Sál zastupitelstva

Křižovnická chodba

od 9:00 do 12:30

od 13:00 do 16:00

www.mvcr.cz/verejna-sprava

100 LET PROMĚN HRANIC NAŠICH REGIONŮ

KONFERENCE (9:00—12:30)
V rámci oslav výročí 100 let od vzniku
Československa připravilo Ministerstvo vnitra
odbornou konferenci na téma „100 let proměn
hranic našich regionů“, která se zaměří na
vývoj územně správního členění státu.
Konference se uskuteční dne 17. října 2018 od
9:00 do 12:30 v sále zastupitelstva v budově
Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském
náměstí na Praze 1.

PROGRAM KONFERENCE
 Úvodní slovo / ministr vnitra / náměstek ministra vnitra (bude potvrzeno)
 Úvodní slovo / Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hlavního města Prahy
 Historický vývoj územního a správního členění v českých zemích / prof. PhDr. Eva Semotanová,

DrSc., Historický ústav Akademie věd České republiky
 Vývoj regionalizace prostoru Česka z hlediska vztahu k veřejné správě / doc. RNDr. Pavel Chromý,

Ph.D., z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy v Praze a proděkan pro
studijní záležitosti PřF UK
 Vývoj ústavního postavení samosprávy / prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor pro akademické

kvalifikace, Univerzita Karlova v Praze
Přestávka
 První fáze reformy veřejné správy / RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro státní

službu, Ministerstvo vnitra
 Role samosprávných krajů – očekávání a skutečnost / JUDr. Jiří Němec, vedoucí správního odboru,

Krajský úřad Libereckého kraje
 Vznik ORP v kontextu první fáze reformy veřejné správy, role ORP – očekávání a skutečnost /

Mgr. Radko Martínek, senátor Parlamentu České republiky, bývalý hejtman Pardubického kraje
 Reformy uspořádání veřejné správy / JUDr. Miloš Matula, CSc., Ministerstvo vnitra
 Aktuální stav, novinky a budoucnost veřejné správy / náměstek ministra vnitra / ředitel OSR (bude

upřesněno)
VERNISÁŽ VÝSTAVY MAP (13:00—16:00)
Ministerstvo vnitra vás zve na vernisáž výstavy
map „100 let proměn hranic našich regionů“,
která byla připravena ve spolupráci s Výzkumným
centrem historické geografie.
Vernisáž se koná dne 17. října 2018 od 13:00 do
cca 16:00 v prostorách Křižovnické chodby
Národní knihovny České republiky v budově
Klementina. Součástí vernisáže je pohoštění.

