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V Praze dne 9.1.2023 
Filmová společnost fa0  production s.r.o. připravuje v současné době natáčení televizního hraného 

seriálu s  názvem: „SPECIALISTÉ“.  
Některé motivy, na kterých bychom rádi natáčeli se nacházejí na území MČ PRAHA – DOLNÍ 

CHABRY. Tímto bychom Vás rádi požádali o svolení k tomuto natáčení, stanovení DZ a vydání rozhodnutí k 
záborům VP pro potřeby filmování, a to následovně: 
 
Mapa přehledka – klad listů 

21.1.2023  od  16 hod.  do 20 hod. 

SPOŘICKÁ – oblast mobilního záboru                                             100m2 

Oblast mobilního záboru pro herecké a kaskadérské akce, dále pro umístění kamery, drobných rekvizit a hracích 
vozů. 
V rámci zápletky zde probíhá „zadržení hlavních podezdřelých prostřednictvím zásahové jednotky URNA“. Pro 
tuto akci bychom potřebovali zastavovat veškerou dopravu po dobu ostréhého záběru (max cca 3 min.) 
prostřednictvím poučených osob v reflexních vestách a též za asistence dispečerů DP hl. města Prahy z důvodu 
případného pozdržení linkových BUSů MHD. Akce je plánována tak, abychom byli schopni mezi záběry vždy 
zprůjezdnit celou šíři komunikace, ale v případě nenadálé události a potřeby služba v reflexních vestách 
zorganizuje kyvadlový provoz místem. 
Celé natáčení na komunikaci je prací na cca 1 hodinu, ale z důvodu rezervy na počasí bychom Vás rádi požádali 
o svolení v celém výše vypsaném rozmezí. Po zbytek dne natáčení probíhá v areálu a Interiérech přilehlé 
ubytovny. 
 
 
Mapa 1+2 

21.1.2023  od  16 hod.  do 20 hod. 

SPOŘICKÁ 

Detailní výřezy s návrhum užití DZ a označení míst pro zastavování dopravy. 
 

Já, David Koranda, jsem zmocněn společností DNA Production s.r.o., která je pro tento případ 
žadatelem a toto dokládám přiloženými dokumenty. Pro podání žádosti a další komunikaci využívám datové 
schránky společnosti Location service s.r.o., jíž jsem 100% vlastníkem a jednatelem. 

Děkujeme Vám za pochopení a pomoc při realizaci tohoto filmu a věříme v kladné vyřízení  naší 
žádosti. 
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