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ROZHODNUTÍ 
 
Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah jako silniční správní ú ad p íslušný 
podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní 
pozd jších p edpisů, na základ  žádosti adresáta doručené dne 7. 6. 2022 a po písemných 
vyjád eních Policie ČR, Krajského editelství Policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní 
policie č.j. KRPA 189480-1/ČJ-2022-0000DŽ a KRPA 189487-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 
7. 6. 2022, Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. ze dne 30. 5. 2022 a 6. 6. 2022, 
Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. ze dne 1. 6. 2022 a 8. 6. 2022, vydává toto rozhodnutí 
žadateli: 
 
LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. 
U Slavie 1540/2a 
100 00 Praha 10 
IČ: 27174174 
 
Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších 
p edpisů, se p o v o l u j e  částečná a úplná uzavírka pozemních komunikací vymezujících oblast 
zákazu vjezdu na dotčené území ve správním obvodu MČ Praha 9, 18, 19 
 
komunikace: Tupolevova (od ul. Křivoklátská směr metro Letňany), Beladova (v celém 

úseku), Listova (Prosecká – Beladova), Prosecká (od ul. Listova směr 
Tupolevova), Ašská, Beranových (od ul. Toužimská směr Tupolevova), 
Dětenická, Hůlkova, Ivančická, Jilemnická, Kopřivnická, Kramolínská, 
Krnská, Křivoklátská, NN303, NN7384, Semilská, Slovačíkova, Toužimská 
(od ul. Polaneckého směr Kbely), Vrchlabská, Žacléřská 

mimo: MHD, IZS, rezidenty, zákazníky prodejen Kbely, uživatele vybraných objektů 
a další subjekty dle p íslušného dopravn  inženýrského opat ení 

z důvodu: konání koncertu hudební skupiny Guns N' Roses a festivalu Prague Rocks 
na letišti Letňany 

Termín: sobota 18. 6. 2022 a středa 22. 6. 2022 
Zodpovídá:  Miroslav Kerhart, tel.: 777 868 757, a2.mirek.kerhart@gmail.com 
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Toto rozhodnutí se vydává za podmínek: 
1. Umíst ní dopravního značení zajistí žadatel a bude provedeno odbornou firmou podle 

stanovení p echodné úpravy provozu č.j. MHMP-1085024/2022/O4/Kf ze dne 14. 6. 2022 
a souvisejících situací dopravního značení, které jsou jeho p ílohou. 

2. Bude zajišt n dozor nad dodržováním dopravních opat ení v průb hu akce prost ednictvím 
složek Policie ČR, M stské policie a po adatelské služby. 

3. Po adatel zajistí průb žnou kontrolu umíst ní p echodného dopravního značení v souladu 
s p íslušným dopravn  inženýrským opat ením a po ukončení akce bezodkladné 
znovuobnovení provozu na uzav ených komunikacích. 

4. Žadatel neprodlen  oznámí zdejšímu správnímu orgánu každou zm nu, která by m la vliv 
na podmínky tohoto rozhodnutí. 

 
Odůvodnění 
Dne 7. 6. 2022 podala společnost LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem U Slavie 
1540/2a, 100 00 Praha 10, zastoupená panem Miroslavem Kerhartem, bytem Lublinská 577/13, 
181 00 Praha 8 (plná moc ze dne 17. 4. 2022), žádost ze dne 28. 5. 2022 o povolení uzavírky 
pozemních komunikací z důvodu zajišt ní bezpečnosti a plynulosti provozu v souvislosti 
s konáním koncertu hudební skupiny Guns N' Roses (18. 6. 2022) a festivalu Prague Rocks 
(22. 6. 2022) na letišti v Letňanech. Dopravní omezení bude vyznačeno dle dopravn  
inženýrského opat ení, které je p ílohou souvisejícího stanovení p echodné úpravy provozu. 
Rozhodnutí o povolení uzavírky dotčených pozemních komunikací bylo pro tuto akci vydáno 
na základ  p edchozího kladného vyjád ení Policie ČR, Krajského editelství Policie hl. m. 
Prahy, odboru služby dopravní policie, Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., 
Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., Ú adu MČ Praha 18 – odboru dopravy a ÚMČ Praha 19 
– odboru životního prost edí, dopravy a místního hospodá ství a dále na základ  ádn  doložené 
žádosti žadatele a po zjišt ní, že žádost je důvodná a povolené dopravní omezení z hlediska 
ve ejného zájmu únosné. 
 
Poučení o odvolání 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu dopravy 
České republiky prost ednictvím odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy. 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek ve smyslu ust. § 24 odst. 4 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpisů. 

OTISK Ú EDNÍHO RAZÍTKA 

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 

Doručuje se účastníkům řízení: 
LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o., U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10 
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 00 Praha 9 
Na vědomí: 
Policie ČR, K P hl. m. Prahy, OSDP 
Policie ČR, O  Praha – DI 
M stská policie hl. m. Prahy 
ZZS hl. m. Prahy, HZS hl. m. Prahy 
ROPID 
ÚMČ Praha 9 – OD 
ÚMČ Praha 18 – OD 
ÚMČ Praha 19 – OŽPDMH 
MČ Praha 9, 18, 19 (samospráva), MČ Praha-Vino  
Spis: 
PKD-O4 sektor Kf 
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