
 

 
 

Se sídlem orgánů:  Zenklova 35, 180 48  Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 670 

Pracoviště: U Meteoru 6, 180 48  Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 716 
e-mail: podatelna@p8.mepnet.cz  

IČ: 00063797 

   

M Ě S T S K Á  Č Á S T  P R A H A  8  

Ú ř a d  m ě s t s k é  č á s t i   

odbor dopravy 

oddělení dopravního rozvoje 

  

 
Spisová značka: 
SZ MCP8 334457/2020/2 

 
Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: V Praze dne: 
MCP8 334457/2020 MCP8 332944/2020  Jana Herberová/ 222805708 25.11.2020 
  

 

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 protokolu z 18. 11. 2020 o mimořádné prohlídce lávky OC Odra (Most ODRA – 

001, Lávka Praha 8, Obchodní centrum ODRA, mimořádná prohlídka), zpracovaného Ing. Danielem 

Šindlerem, fa Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha, oprávněného k výkonu hlavních a 

mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací, a ve kterém je mj. v odstavci „E“ – 

opatření na zkvalitnění správy mostu, návrh na odstranění zjištěných závad uvedeno, Lávku 

doporučujeme nechat uzavřenou a připravit její celkovou rekonstrukci nebo odstranění, z čehož 

jednoznačně vyplývá nutnost ponechání stávajících fyzických zábran na: 

 

účelové komunikaci veřejně přístupné – lávce/mostním objektu 

 

     Vedoucím nad pozemkem č. parc. 585/341, k. ú. Bohnice, propojujícím severní stranu 

východní části OC ODRA s terasou severně ležících bytových domů, pozemek č. parc. 

585/207, k. ú. Bohnice. 

 

 

vyrovnávací rampě – účelové komunikaci veřejně přístupné 

 

     Vedoucí ze severního chodníku ulice Lodžská, podél východní strany severní části OC 

ODRA přes pozemek č. parc. 588/2, k. ú. Bohnice na venkovní, veřejně přístupný ochoz v 1. 

NP tohoto OC 

 

 

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 na základě doloženého 

výše uvedeného statického posudku v souladu s § 24 téhož zákona rozhodl takto: 

 

 

     S ohledem na stavebně technický stav účelové komunikace veřejně přístupné – 

lávky/mostního objektu propojujícího severní stranu východní části OC ODRA přes pozemek 

č. parc. 585/341, k. ú. Bohnice s terasou severně ležících bytových domů pozemek č. parc. 

585/207, k. ú. Bohnice, který byl zjištěn na základě doloženého statického posudku, ve 

kterém je doporučeno ponechání této lávky uzavřené, nařizujeme ponechání stávajícího 
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uzavření této lávky/tohoto mostního objektu (komunikace účelová veřejně přístupná) a 

požaduje po vlastníkovi pozemku č. parc. 585/341, k. ú. Bohnice, kterým je hl. m. Praha, se 

správou, svěřenou MČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8, IČ: 00063797, uzavření 

prostoru pod lávkou v rozsahu, aby při jakémkoliv případném pádu omítky a jiného materiálu 

z této lávky nemohlo dojít ke škodám na zdraví a majetku. 

 

     Dále, s ohledem na stavebně technický stav vyrovnávací rampy (komunikace účelové veřejně 

přístupné), propojující severní chodník komunikace Lodžská podél východní strany severní 

části OC ODRA přes pozemek č. parc. 588/2, k. ú. Bohnice na venkovní, veřejně přístupný 

ochoz v 1. NP tohoto OC, jehož stavebně technický stav lze předpokládat, vzhledem ke 

stejnému stáří a obdobné absenci údržby jako u navazující lávky/mostního objektu, za 

obdobný nařizuje ponechání stávajícího uzavření této vyrovnávací rampy (komunikace 

účelová veřejně přístupná) a požaduje po vlastníkovi pozemku č. parc. 588/2, k. ú. 

Bohnice, společnosti DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o., Lodžská 401/13, 181 00 

Praha 8, IČ: 04207327, uzavření prostoru pod lávkou v rozsahu, aby při jakémkoliv 

případném pádu omítky a jiného materiálu z této lávky nemohlo dojít ke škodám na zdraví a 

majetku. 

 

     Vlastníci pozemků pozemek č. parc. 585/341 a pozemek č. parc. 588/2, k. ú. Bohnice zajistí a 

vyznačí odpovídající obchozí trasy. 

 

     Doba uzavírky se povoluje do doby rekonstrukce těchto lávek, případně do doby jejich 

odstranění. U vyrovnávací rampy, vedoucí ze severního chodníku ulice Lodžská, podél 

východní strany severní části OC ODRA přes pozemek č. parc. 588/2, k. ú. Bohnice na 

venkovní, veřejně přístupný ochoz v 1. NP tohoto OC případně do doby doložení statického 

posudku, prokazujícího opak a umožňujícího její užívání. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Na základě námi provedené kontrolní prohlídky v souladu s § 41 odst. 2) zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) a následně obdržených podkladů z OÚRV 

našeho úřadu, později doplněných o podání Bytového družstva Katovická, Katovická 409/8, 181 00 

Praha 8, IČ: 28997221 bylo zahájeno řízení o odstranění nepovolené pevné překážky v souladu s odst. 

3) § 29 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) na účelovou 

komunikaci veřejně přístupnou. 

 

Zahájení řízení bylo oznámeno námi vydaným „OZNÁMENÍM“, č.j.: MCP8 334457/2020, ze dne 4. 

11. 2020. 

 

Dne 23. 11. 2020 jsme obdrželi prostřednictvím emailové korespondence protokol z MIMOŘÁDNÉ 

PROHLÍDKY nazvaný Most ODRA-001, Lávka, Praha 8, Obchodní centrum ODRA, který byl 

zpracovaný Ing. Danielem Šindlerem, firma Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha, který je 

oprávněný k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací, ve 

kterém je mj. v odstavci „E“ - opatření na zkvalitnění správy mostu, návrh na odstranění zjištěných 

závad uvedeno, Lávku doporučujeme nechat uzavřenou a připravit její celkovou rekonstrukci 

nebo odstranění, z čehož plyne nutnost ponechání stávajících fyzických zábran. 

 

 

 

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). 
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                                                                                 Mgr. Ing. Jaroslav Kašpárek 
 vedoucí odboru dopravy 

 

 
 

 

Rozdělovník: 

 

Ke zveřejnění na úřední desce: 

Vlastníkům jednotek Katovická čp. 412, 411, 410, 409, 408, 407 a 406 

-   Úřední deska ÚMČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 (ke zveřejnění po dobu 15-ti 

dní a podání zprávy o zveřejnění) 

 

 

Doručuje se účastníkům řízení: 

DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o., Lodžská 401/13, 181 00 Praha 8 – Bohnice 

Bytové družstvo Katovická, Katovická 409/8, 181 00 Praha 8 - Bohnice 

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

 

 

Na vědomí: 

OÚRV, oddělení dopravních staveb, ÚMČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 

OÚRV, ÚMČ Praha 8, Zenklova35, 180 48 Praha 8 

 

 

Co: spis 

 

 

Za správnost vyhotovení odpovídá: Jana Herberová 
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