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R o z h o d n u t í  

 
Výrok: 

 

Úřad městské části Praha 8, odbor dopravy, jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40 odst. 5, 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) a obecně závazné 

vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění 

rozhodl, na základě ústního jednání, spojeného s kontrolní prohlídkou ze dne 10. 4. 2018 ve věci: 

„Spojovací lávky pro pěší mezi terasou bytového domu č.p. 412/2 v ulici Katovická a obchodním 

centrem Odra“, Praha 8 – Bohnice, v rámci které byl sepsán protokol, kdy mj. OÚRV našeho úřadu 

posuzoval stavebně technický stav této lávky. Při posuzování bylo zjištěno a zkonstatováno, že je 

objekt dlouhodobě neudržovaný, správu a údržbu nikdo nevykonává a zjištěný stavebně technický stav 

je nutno řešit především z hlediska potencionálního ohrožení zdraví a života osob pohybujících se na 

lávce a pod lávkou. 

 

 

Z těchto preventivních důvodů byl dán našemu odboru podnět k uzavření lávky a s tím spojeného 

zamezení pohybu osob po lávce a pod lávkou (pozemek č. parc. 585/341, k. ú. Bohnice, nacházející se 

ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou ve vlastnictví obce MČ Praha 8). 

 

 

Na základě výše uvedených skutečností odbor dopravy ÚMČ Praha 8, v souladu s § 41 odst. 3) zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s § 24 téhož 

zákona rozhodl takto: 

 

 

1.   S ohledem na stavebně technický stav předmětné lávky, který byl posouzen během kontrolní 

prohlídky, svolané OÚRV našeho úřadu, zanedbanosti lávky, absenci správy a údržby, s tím 

spojenému dalšímu rozvoji poruch zjištěných při předchozích kontrolních prohlídkách, 

k pokračujícímu odhalování kovových výztuží mostních prvků a to zejména v kritickém 

průřezu nad podpěrami a v prostoru za nimi směrem k terase domu, k silnému poškození 

podhledu, kde dochází k odpadávání omítky s rizikem pádu betonových částí, povolit uzavírku 

lávky, propojující OC Odra s terasou bytových domů č.p. 412/2, k. ú. Bohnice a pozemku, 

včetně pěších vazeb pod lávkou se nacházejících (pozemek č. parc. 585/341, k. ú. Bohnice.  

2.    Nařídit, z důvodu výše popsaných poruch odboru správy majetku ÚMČ Praha 8, 

Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8, IČ: 00063797 okamžitou uzavírku lávky a pěších vazeb 

pod touto lávkou se nacházejících, tak aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a škodám na 

majetku.  
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3.    Odbor správy majetku ÚMČ Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8, IČ: 00063797 (popř. jím 

pověřená organizace), zabezpečí veškeré pěší vazby vhodnými technickými opatřeními tak, 

aby po dobu uzavírky nebyl umožněn vstup pěším do uzavřené části lávky a ploch, 

nacházejících se pod lávkou (pozemek č. parc. 585/341, k. ú. Bohnice), včetně udání důvodu. 

4.    Doba uzavírky se povoluje do doby zajištění nezbytných preventivních opatření, tj. kontroly 

odpadávajících částí a provedení mostní prohlídky odborně způsobilou osobou. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 10. 4. 2018 se z podnětu OÚRV našeho úřadu konala kontrolní prohlídka, spojená s jednáním, 

s cílem posouzení stavebně technického stavu lávky pro pěší, propojující OC Odra s terasou bytového 

domu č.p. 412/2, k. ú. Bohnice, Katovická ulice. 

 

V rámci projednávání a posouzení bylo zjištěno a zkonstatováno, že tato lávka je zanedbaná s absencí 

správy a údržby, díky čemuž dochází k dalšímu rozvoji poruch zjištěných již při předchozích 

kontrolních prohlídkách, k pokračujícímu odhalování kovových výztuží mostních prvků, a to zejména 

v kritickém průřezu nad podpěrami a v prostoru za nimi směrem k terase domu, k silnému poškození 

podhledu, kde dochází k odpadávání omítky s rizikem pádu betonových částí. 

 

Po zjištění výše uvedených skutečností OÚRV našeho úřadu dal do protokolu písemný podnět našemu 

odboru k uzavření pohybu osob na lávce a pod lávkou do doby zajištění nezbytných preventivních 

opatření, tj. kontroly odpadávajících částí a provedení mostní prohlídky odborně způsobilou osobou. 

 

Z výše uvedených důvodů přistoupil náš odbor, jako příslušný silniční správní úřad, ihned po zjištění 

výše popsaných skutečností, ve smyslu § 41 odst. 3) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s § 24 téhož zákona k zahájení řízení o 

uzavření výše uvedené pěší lávky, propojující OC Odra s trasou bytového domu č.p. 412/2, k. ú. 

Bohnice, Katovická ulice a ploch, pod touto lávkou se nacházejících, a to za účelem ochrany zdraví a 

majetku.  

 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, do 

15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím zdejšího odboru.  

 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek ve smyslu ustanovení § 24 odst. 4) zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Mgr. Ing. Jaroslav Kašpárek 
 vedoucí odboru dopravy 

 

 

 

Rozdělovník: 

 

Doručuje se účastníkům řízení: 

Odbor správy majetku ÚMČ Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 

SIMONA spol. s r.o., IDDS: 36p2fbj 

Bytové družstvo Katovická, IDDS: ddfhrm9 

Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412, Katovická č.p. 409/8, 181 00 Praha 8 
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Doporučeně: 

Policie ČR, KŘP hl. m. Prahy, OSDP, Kongresová 2, 140 21 Praha 4 

ÚMČ Praha 89, odbor životního prostředí, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 

 

 

Co: spis 

 

 

Za správnost vyhotovení odpovídá: Jana Herberová 
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