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Oznámení o zahájení správního řízení a výzva k uplatnění práv 
účastníka řízení 

 
Magistrát hlavního m sta Prahy, odbor pozemních komunikací a drah jako p íslušný silniční 
správní ú ad podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), 
obdržel dne 5. 4. 2022 žádost M stské části Praha 8, ÚMČ Praha 8 – odboru kultury, sportu, 
mládeže a památkové péče, o vydání dopravn  inženýrského rozhodnutí a stanovení p echodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích na území správního obvodu MČ Praha 8. 
 
Správní orgán v souladu s ustanovením § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní ád (dále jen „správní 
ád“), oznamuje jemu známým účastníkům a dotčeným orgánům, že na základ  výše uvedené 

žádosti bylo zahájeno správní řízení o vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemních 
komunikací a uzavírce komunikací včetn  na ízení objížďky v souladu s p íslušnými 
ustanoveními § 24 a § 25 zákona o pozemních komunikacích a souvisejícího stanovení 
p echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu konání kulturní akce 
80. výročí operace Anthropoid, v rámci níž bude od čtvrtka 26. 5. (cca 15:00 h) do pátku 
27. 5. 2022 (cca 16:00 h) uzav ena sjízdná rampa NN2184 Zenklova – V Holešovičkách, pravý 
jízdní pruh ul. V Holešovičkách od sjezdu na rampu NN2183 po p ipojení z rampy NN2184 vč. 
části chodníku v prostoru zastávky BUS "Vychovatelna". 
K tomu dne 27. 5. 2022 prob hnou dv  organizované jízdy historických vozidel: 
- dopolední v trase: Ústecká, Horňátecká, Kobyliské nám., Nad Šutkou, Zenklova, NN2184, 

p ičemž cca v 10:10 h vjede kolona cca 6 vozidel ve sm ru od Panenských B ežan na území 
hl. m. Prahy a cca v 10:35 h p ijede na místo atentátu v zatáčce p ed ul. V Holešovičkách, 

- odpolední v trase: NN2184, V Holešovičkách, Most Barikádníků, Povltavská, Primátorská, 
Zenklova, Elsnicovo nám., U Českých lod nic, p ičemž cca ve 12:00 odjede kolona cca 12 
vozidel z místa konání akce v ul. V Holešovičkách k Löwitovu mlýnu v ul. U Českých 
lod nic, kam dorazí cca ve 12:15 h. 
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Kvůli ob ma jízdám budou na dobu nezbytn  nutnou pro průjezd kolony vozidel uzav eny 
dotčené úseky výše uvedených pozemních komunikací. 
 
V obou dnech bude p emíst na autobusová zastávka „Vychovatelna“, sm r centrum, cca 150 m 
po sm ru jízdy. 
 
Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 a 2 správního ádu má účastník právo navrhovat důkazy, činit 
jiné návrhy po celou dobu ízení až do vydání rozhodnutí a vyjád it v ízení své stanovisko. 
Pokud využijete tohoto práva, zašlete svoje stanovisko na adresu: Magistrát hl. m. Prahy, odbor 
pozemních komunikací a drah, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, p ípadn  prost ednictvím 
ve ejné datové sít  do datové schránky ú adu IDDS: 48ia97h nebo jiným způsobem podle § 37 
odst. 4 správního ádu, a to ve lhůt  do 4 dnů od doručení tohoto oznámení.  
 
Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního ádu dává správní orgán p ed vydáním rozhodnutí 
možnost se ve výše uvedené lhůt  vyjád it k podkladům pro jeho vydání. Do spisu je možno 
nahlédnout v budov  Magistrátu hl. m. Prahy v ul. Jungmannova č. 35/29, Praha 1, a to v ú ední 
dob  v pond lí a ve st edu od 8:00 do 18:00 h nebo v jiné pracovní dny a časy po p edchozí 
domluv  telefonicky (236 004 399) nebo e-mailem (filip.kolerus@praha.eu). 
 
 
 
Ing. Aleš  K r e j č a 
ředitel odboru pozemních komunikací a drah 
v z. Ing. Jan Krejčí, Ph.D. v. r. 

STEJNOPIS, za správnost vyhotovení: Ing. Filip Kolerus 
 
Přílohy:  
1. Dopravn  inženýrské opat ení 
2. Mapový podklad – trasa 1 
3. Mapový podklad – trasa 2 
 
Účastníci řízení: 
M stská část Praha 8, ÚMČ Praha 8 – OKSMPP, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., ásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s, Sokolovská 42/217, 190 22 Praha 9 
 
Dotčené orgány: 
Policie ČR, K P hl. m. Prahy, OSDP 
ÚMČ Praha 8 – OD 
 
Na vědomí: 
MČ Praha 8 (samospráva) 
MČ Praha-Dolní Chabry 
ROPID 
 
Spis: 
PKD-O4 sektor Kf 
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