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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

-   odbor územního rozvoje a výstavby   - 

odd. dopravních staveb 

Zenklova 35, 180 48 Praha 8 

Spis. zn.:   MCP8 085885/2012/OV.Mel  Praha, dne 7.12.2020 

Č.jedn.:     MCP8 356319/2020 Bohnice/p 585/341 

Vyřizuje:   Melicharová Zuzana 

 

ROZHODNUTÍ 

NUTNÉ ZABEZPEČOVACÍ PRÁCE 

 

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako speciální stavební úřad 

příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a/ zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), dále pak podle zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 

zákon"), a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") z předloženého posudku „Mimořádná prohlídka  

Most ODRA-001 Lávka, Praha 8, Obchodní centrum ODRA“, vypracovaného dne 18.11.2020  

Pontex, spol. s.r.o., IČO 40763439,  zjistil, že stavba: 

 

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

centrem ODRA“ 

 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 585/341 v katastrálním území Bohnice svým technickým stavem 

ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, není nutné ji neodkladně odstranit, a na základě tohoto zjištění: 

 

I. Podle § 135 odst. 3 stavebního zákona 

n a ř i z u j e 

stavebnímu podnikateli: 

Bau Franz s.r.o., IČO 03664881, Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 

 

(dále jen "stavební podnikatel")  

provedení nutných zabezpečovacích prací spočívajících v: 

 

• provedení kontroly omítek a degradovaného betonu na nosných pilířích lávky, v prostoru 

podhledu lávky v celém jejím rozsahu, včetně styku uložení lávky na straně  

u obchodního centra a styku lávky s terasou bytového domu č.p. 412/2 

• odstranění materiálu, u kterého hrozí odpadnutí do prostoru pod lávkou na stávající pěší 

komunikace na pozemku parc.č. 585/341 v k.ú. Bohnice 
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II. Stanoví podmínky pro provedení nutných zabezpečovacích prací: 

1. Nutné zabezpečovací práce budou provedeny nejpozději do 7 dnů po doručení tohoto rozhodnutí. 

2. Provedení nutných zabezpečovacích prací bude oznámeno bezprostředně po jejich dokončení 

stavebnímu úřadu. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Bau Franz s.r.o., IČO 03664881, Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 

 

Odůvodnění: 

 V prostoru mezi jižní terasou bytového domu č.p. 412/2 v ulici Katovická a navazujícím 

obchodním centrem ODRA se nad pozemkem parc.č. 585/341 v k.ú. Bohnice, nachází spojovací lávka  

pro pěší. 

Vlastník stavby lávky není stavebnímu úřadu znám. Stavební úřad pravidelně od r. 2012 sleduje 

stavebně technický stav této lávky, neboť z důvodu neznámého vlastnictví stavby není dlouhodobě 

prováděna správa a údržba stavby a lávka vykazuje mnohočetné poruchy, které by mohly být zdrojem 

ohrožení bezpečnosti chodců pohybujících se po lávce, i v prostoru pod lávkou, kde se nachází veřejně 

přístupná pěší komunikace. 

Z těchto důvodů stavební úřad provádí opakovaně kontrolní prohlídky stavby a zajišťuje odborné 

posudky (mimořádné mostní prohlídky) u specializované odborné firmy. 

Podle posledního odborného posudku „Mimořádná prohlídka Most ODRA-001, Lávka, Praha 8, 

Obchodní centrum ODRA“, vypracovaného dne 18.11.2020 Pontex spol. s.r.o., IČO 40763439,  

Bezová 1658, 147 14 Praha 4, se stavebně technický stav lávky oproti předchozí prohlídce zhoršil. Přístup 

na lávku je v současnosti podle závěrů posudku z obou stran uzavřen s tím, že na straně u obchodního 

centra je zamezení přístupu na lávku provedeno stávající uzavřenou mříží, a na straně u terasy bytového 

domu č.p. 412/2 je v celé šíři lávky osazena KARIsíť. 

Podle předmětného posudku vyžaduje však zjištěný stavebně technický stav lávky provedení 

dalších opatření k vyloučení ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se v prostoru  

pod lávkou, kde se na pozemku parc.č. 585/341 v k.ú. Bohnice nachází stávající pěší komunikace. Tato 

opatření spočívají v operativním provedení revize omítek a degradovaných částí betonu  

konstrukce lávky, včetně nosných pilířů a podhledu lávky. Materiál, který hrozí odpadnutím z lávky  

do prostoru pěší komunikace nacházející se pod lávkou, je nutné odstranit. 

Výše popsaná opatření je nutné provést bezodkladně a též v souvislosti s realizací fyzického 

uzavření prostoru pod lávkou na podkladě samostatného rozhodnutí o uzavření pěších komunikací  

na pozemku parc.č. 585/341 v k.ú. Bohnice, vydaného na podkladě závěrů posudku příslušným silničním 

správním úřadem (ÚMČ Praha 8, odborem dopravy). 

 

Vzhledem k tomu, že vlastnictví předmětné stavby spojovací lávky mezi terasou bytového domu 

č.p. 412/2 a obchodním centrem ODRA není jednoznačně a bez pochyb prokázáno a stavba svým 

stavebně technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat a není nutné ji neodkladně 

odstranit, stavební úřad nařídil nutné zabezpečovací práce ve výše uvedeném rozsahu stavebnímu 

podnikateli, neboť hrozí nebezpečí z prodlení podle § 135 odst. 3 stavebního zákona. 
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Stavební úřad v řízení zjistil, že nařízením nutných zabezpečovacích prací nejsou ohroženy zájmy 

chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Nařízenými 

nutnými zabezpečovacími pracemi se zamezí ohrožení zdraví a životů osob nebo zvířat. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru pozemních 

komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 135 odst. 4 

stavebního zákona odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu,  

a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví  

je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Nutné zabezpečovací práce se provádějí podle § 135 odst. 6 stavebního zákona na náklad vlastníka 

stavby.  

 

 

 

 

Ing. Pavel Kryštof 

vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby 

  

 

 

 

 

Obdrží: 

Doporučeně do vlastních rukou: 

1. Bau Franz s.r.o., IDDS: p8nt7uf (stavební podnikatel) 

 

Doporučeně: 

2. Městská část Praha 8, zastoupená odborem správy majetku ÚMČ Praha 8, Zenklova 1/35,  

    180 00 Praha 8 

3. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8 

4. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8 

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

6. Bytové družstvo Katovická, IDDS: ddfhrm9 

7. DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o., IDDS: 4ed557q 

 

 

 

Co: 

spis 

evidence 

 

Za správnost vyhotovení odpovídá Melicharová Zuzana. 
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