
                         MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR DOPRAVY 
Vodičkova ul. č. 18/681, PSČ: 115 68, Praha 1 – Nové Město 

ústředna tel. č.: 221 097 111, IDDS: b4eb2my 

 

Žádost o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací pro 

KONCERTY, FILMOVOU A TELEVIZNÍ TVORBU 
 

ŽADATEL:   

- jméno/název:  

 

- adresa/sídlo:  

(případně adresa pro doručení):  

- IČ:  

 

- odpovědný pracovník:   

 

- telefon:  

-     elektronická adresa:  

DRUH AKCE: 

 

 

TERMÍN: 

 

 

LOKALITA:    (č. p., kat. území, ulice, č. or.)                                             zábor m2 celkem 

 

………..………………………………………………                …………. 

………………………………………………………..   ………….   

………………………………………………………..   …………. 

………………………………………………………..   …………. 

 
POZNÁMKA: 

 

 

……………………………..                                                                 ……………………………….                                     

         V Praze dne                                                                                               podpis žadatele 

 
Přílohy: 

- 2x okótovaný situační plánek 

- 2x žádost 

- fotokopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenský list 

- plnou moc k jednání, převzetí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání, pokud je účastník řízení zastoupen druhou osobou 

- souhlasné stanovisko vlastníka komunikace (přes TSK hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Praha 7 od Magistrátu hl. m. Prahy,   

  Odboru hospodaření s majetkem, Nám. Franze Kafky č. 16/1, Praha 1, tel. č.: 236 001 111) 

- vyjádření Policie ČR, KŘ Policie hl. m. Prahy - odboru služby dopravní policie (při ovlivnění bezpečnosti či plynulosti silničního    

  provozu) lze získat na Odboru dopravy ÚMČ Praha 1, Vodičkova ul. č. 18/681, Praha 1 v návštěvní dny pondělí a středa. 

  Ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace může dojít pouze na základě pravomocného rozhodnutí Odboru péče o veřejný   

  prostor ÚMČ Praha 1. 

 

Informace: 

Žádost je nutné podat včas (min. 30 dnů před zamýšleným záborem). Rozhodnutí je možné si vyzvednout v úřední dny tj. pondělí  

a středa od 08:00 do 18:00 hodin v kanceláři č. 416, 4. patro. V případě nutnosti je možné sjednat návštěvu v jinou dobu  

na tel. č.: 221 097 386. 

 

Vyřizuje: film, reklama - Pavel Kotlár, tel. č.: 221 097 386. Přenosové vozy, technika - Barbora Soldátová, tel. č.: 221 097 345, 

kancelář č. 416, 4. patro, ÚMČ P-1, Odbor dopravy, Vodičkova 18/681, Praha 1 – Nové Město. 


