
15. 
 
 

NAŘÍZENÍ, 
 

kterým se mění nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují 
oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich 

určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,          
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 16. 9. 2014 vydat podle § 44 odst. 2 zákona 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 23 odst. 1 
písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona      
č. 102/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb., toto nařízení: 
 
 

Čl. I 
 

Nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy,  
ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu  
s cenovými předpisy, ve znění nařízení č. 10/2008 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 4/2009 Sb. hl. 
m. Prahy, nařízení č. 16/2009 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 11/2010 Sb. hl. m. Prahy, nařízení 
č. 2/2012 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 6/2014 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
 

1. § 1 zní: „Vymezené parkovací oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní 
komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy k stání silničního motorového vozidla v hlavním městě Praze na dobu časově 
omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, nebo k stání silničního motorového vozidla 
provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání                 
podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) nebo provozovnu2) ve vymezené 
rezidentní oblasti hlavního města Prahy uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení,  
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého 
pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města 
Prahy uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení.“. 

2. § 2 zní: „Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu 
sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla         
v hlavním městě Praze na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin,    
ve vymezených parkovacích oblastech hlavního města Prahy č. 1, 2, 3, 5-1, 5-2, 5-3, 
5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-10, 6-11, 6-12, 6-14, 7, 13, 16 a 22 jsou 
uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.“. 

3. V § 3 odst. 1 se za slovo „vymezené“ v obou případech vkládá slovo „rezidentní“. 
4. V § 3 odst. 2 se za slovo „vymezené“ v obou případech vkládá slovo „rezidentní“. 
5. V § 3 odst. 3 se za slovo „vymezené“ v obou případech vkládá slovo „rezidentní“. 
6. V § 3 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 19, které znějí: 
  „(4) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek 

stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání 
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silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou      
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1)               
nebo provozovnu2) ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města Prahy č. 5-1,     
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého 
pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města 
Prahy č. 5-1, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 4. 

 
  (5) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek 

stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání 
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) 
nebo provozovnu2) ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města Prahy č. 5-2,      
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého 
pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města 
Prahy č. 5-2, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 5. 

 
  (6) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek 

stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání 
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) 
nebo provozovnu2) ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města Prahy č. 5-3,     
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého 
pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města 
Prahy č. 5-3, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 6. 

 
  (7) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek 

stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání 
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) 
nebo provozovnu2) ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města Prahy č. 5-4,     
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého 
pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města 
Prahy č. 5-4, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 7. 

 
  (8) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek 

stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání 
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou      
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1)               
nebo provozovnu2) ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města Prahy č. 5-5,     
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého 
pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města 
Prahy č. 5-5, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 8. 

 
  (9) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek 

stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání 
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou      
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1)               
nebo provozovnu2) ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města Prahy č. 5-6,     
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého 
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pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města 
Prahy č. 5-6, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 9. 

 
 (10) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek 
stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání 
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) 
nebo provozovnu2) ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města Prahy č. 6-1, 
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého 
pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města 
Prahy č. 6-1, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 10. 
 
 (11) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek 
stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání 
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) 
nebo provozovnu2) ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města Prahy č. 6-2, 
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého 
pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města 
Prahy č. 6-2, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 11. 
 
 (12) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek 
stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání 
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) 
nebo provozovnu2) ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města Prahy č. 6-3, 
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého 
pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města 
Prahy č. 6-3, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 12. 
 
 (13) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek 
stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání 
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) 
nebo provozovnu2) ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města Prahy č. 6-4, 
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého 
pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města 
Prahy č. 6-4, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 13. 

 
 (14) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek 
stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání 
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) 
nebo provozovnu2) ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města Prahy č. 6-5, 
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého 
pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města 
Prahy č. 6-5, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 14. 
 
 (15) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek 
stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání 
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silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) 
nebo provozovnu2) ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města Prahy č. 6-6, 
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého 
pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města 
Prahy č. 6-6, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 15. 

 
 (16) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek 
stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání 
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) 
nebo provozovnu2) ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města Prahy č. 6-10, 
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého 
pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města 
Prahy č. 6-10, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 16. 
 
 (17) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek 
stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání 
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) 
nebo provozovnu2) ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města Prahy č. 6-11, 
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého 
pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města 
Prahy č. 6-11, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 17. 

 
 (18) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek 
stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání 
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) 
nebo provozovnu2) ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města Prahy č. 6-12, 
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého 
pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města 
Prahy č. 6-12, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 18. 
 
 (19) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za podmínek 
stanovených tímto nařízením za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání 
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) 
nebo provozovnu2) ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města Prahy č. 6-14, 
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého 
pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města 
Prahy č. 6-14, jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení pod bodem 19.“. 
 
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 20. 

7. V § 3 odst. 20 se za slovo „vymezené“ v obou případech vkládá slovo „rezidentní“. 
8. V § 3 odst. 20 se číslo „4“ nahrazuje číslem „20“. 
9. § 4 zní: „Sjednaná cena se platí zakoupením parkovací karty nebo parkovacího 

oprávnění na úřadě městské části příslušné k vymezené rezidentní oblasti hlavního 
města Prahy nebo zaplacením v parkovacím automatu nebo prostřednictvím 
virtuálních parkovacích hodin.“. 
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10. § 5 zní: „Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platné parkovací karty 
nebo platného parkovacího lístku z parkovacího automatu po dobu stání silničního 
motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly 
veškeré údaje v dokladu čitelné z vnějšku vozidla, nebo registrací státní poznávací 
značky silničního motorového vozidla na úřadě městské části příslušné k vymezené 
rezidentní oblasti hlavního města Prahy nebo v parkovacím automatu 
nebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin.“. 

11. Příloha č. 1 zní: 
„Část a 

 
Vymezené rezidentní oblasti hlavního města Prahy, v nichž má právnická 
nebo fyzická osoba sídlo1) nebo provozovnu2) za účelem podnikání podle zvláštního 
právního předpisu, nebo v nichž má fyzická osoba3) místo trvalého pobytu nebo je 
vlastníkem nemovitosti, pro něž lze užít ve vymezené parkovací oblasti hlavního 
města Prahy místní komunikace nebo jejich určené úseky za cenu sjednanou v souladu 
s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného touto 
osobou. 
 
Vymezená rezidentní oblast č. 1 je ohraničena územím MČ Praha 1. 
 
Vymezená rezidentní oblast č. 2 je ohraničena územím MČ Praha 2 a přilehlou částí 
území MČ Praha 10 ohraničenou komunikacemi Rybalkova v úseku Máchova - 
Charkovská, Máchova, Francouzská a bezejmennými schody (proti objektu Ruská     
č. o. 104) a navazujícím samostatným chodníkem směrem ke Slovenské. 
 
Vymezená rezidentní oblast č. 3 je ohraničena územím MČ Praha 3 a přilehlou částí 
území MČ Praha 10 ohraničenou komunikacemi Dykova (lichá č. o.) a Sobotecká 
(lichá č. o.). 
 
Vymezená rezidentní oblast č. 5-1 je ohraničena částí MČ Praha 5 ohraničenou 
komunikacemi Vítězná (lichá č. o.), Újezd (č. o. 1–15), Rošických, nám. Kinských   
(č. o. 2–5), Vodní (sudá č. o.) a hranicí MČ Praha 1. 
 
Vymezená rezidentní oblast č. 5-2 je ohraničena částí MČ Praha 5 ohraničenou 
komunikacemi Vodní (lichá č. o.),  nám. Kinských (č. o. 6–7), Štefánikova (sudá        
č. o. 22-54), V botanice (sudá č. o.), Dienzenhoferovy sady (č. o. 1-3), Jiráskův most  
a hranicí MČ Praha 1. 
 
Vymezená rezidentní oblast č. 5-3 je ohraničena částí MČ Praha 5 ohraničenou 
komunikacemi Štefánikova (lichá č. o. 25-65), nám. Kinských (č. o. 1), Holečkova     
v úseku Štefánikova – Drtinova vč. č. p. 97, Drtinova (sudá č. o.) a Kartouzská         
(č. o. 2–4). 
 
Vymezená rezidentní oblast č. 5-4 je ohraničena částí MČ Praha 5 ohraničenou 
komunikacemi Holečkova v úseku Drtinova – Švédská, Švédská (č. o. 2), Kobrova, 
Kartouzská v úseku Strahovský tunel - č. o. 6 a Drtinova (lichá č. o.). 
 
Vymezená rezidentní oblast č. 5-5 je ohraničena částí MČ Praha 5 ohraničenou 
komunikacemi Kartouzská (lichá č. o.),  Plzeňská (sudá č. o. 2–16), Štefánikova (lichá 
č. o. 1-23). 
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Vymezená rezidentní oblast č. 5-6 je ohraničena částí MČ Praha 5 ohraničenou 
komunikacemi Jiráskův most, Dienzenhoferovy sady (č. o. 4-7), V botanice (lichá      
č. o.), Štefánikova (sudá č. o. 2-14), Lidická (sudá č. o.) Palackého most a hranicí MČ 
Praha 1. 
 
Vymezená rezidentní oblast č. 6-1 je ohraničena částí MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi Svatovítská (sudá č. o.), Vítězné nám. (č. o. 1–3), Dejvická (lichá č. o.) 
a Milady Horákové v úseku od č. o. 122 - Svatovítská. 
 
Vymezená rezidentní oblast č. 6-2 je ohraničena částí MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi Dejvická (sudá č. o. 22–56), Vítězné nám. (č. o. 12–14), Čs. armády 
(lichá č. o. 17–35) a Eliášova (lichá č. o. 1–23). 
 
Vymezená rezidentní oblast č. 6-3 je ohraničena částí MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi Eliášova (sudá č. o. 2–30), Čs. armády (lichá č. o. 1–15), Jaselská 
(lichá č. o. 1–3), Pelléova (lichá č. o. 1–9) a Milady Horákové v úseku Pelléova –       
č. o. 122 (včetně). 
 
Vymezená rezidentní oblast č. 6-4 je ohraničena částí MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi Milady Horákové (lichá č. o. 97–135), U Prašného mostu (č. o. 8), 
Mariánské hradby (sudá č. o.), Chotkova v úseku Mariánské hradby – Badeniho          
a Badeniho (lichá č. o.). 
 
Vymezená rezidentní oblast č. 6-5 je ohraničena částí MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi Svatovítská (č. o. 1a), U Prašného mostu v úseku Milady Horákové – 
Jelení (vpravo), Jelení v úseku U prašného mostu – bezejmenná komunikace (chodník) 
přes park ve směru ke Střešovické, Střešovická v úseku Patočkova – Slunná, Slunná 
v úseku Střešovická – Malá, Malá (sudá č. o.), bezejmenná pěší spojka v úseku Malá – 
tzv. Buštěhradská dráha, Buštěhradská dráha. 
 
Vymezená rezidentní oblast č. 6-6 je ohraničena částí MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi Svatovítská (lichá č. o. mimo 1a), Vítězné nám. (č. o. 4-5), Evropská 
(lichá č. o. 1–5), Banskobystrická (sudá č. o.), Kafkova v úseku Banskobystrická – 
Generála Píky (lichá č. o.) a Generála Píky (č. o.3) a tzv. Buštěhradská dráha. 
 
Vymezená rezidentní oblast č. 6-10 je ohraničena částí MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi Jugoslávských partyzánů (sudá č. o. 2-6), Rooseveltova (lichá č. o. 33-
49), Terronská (lichá č. o. 1-23), nám. Svobody (č. o. 1), Čs. armády (sudá č. o. 26-
34), Vítězné nám. (č. o. 9–11). 
 
Vymezená rezidentní oblast č. 6-11 je ohraničena částí MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi nám.Svobody (č. o. 2), Sukova (sudá č. o.), dr. Zikmunda Wintra       
(č. o. 25), Uralská (sudá č. o.), Puškinovo nám. (č. o. 12–14), Raisova (lichá č. o.), 
Bubenečská (lichá č. o. 23-43) a Čs. armády (sudá č. o. 4-24). 
 
Vymezená rezidentní oblast č. 6-12 je ohraničena částí MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi Bubenečská (sudá č. o. 18-28), Pelléova (lichá č. o. 11–29), Jaselská 
(sudá č. o. 2-4) a Čs. armády (č. o. 2). 
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Vymezená rezidentní oblast č. 6-14 je ohraničena částí MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi Pelléova (sudá č. o. 2–12), Pod kaštany (sudá č. o. 14–16), U Vorlíků 
(lichá č. o. 1–19) a Milady Horákové (sudá č. o. 100–112). 
 
Vymezená rezidentní oblast č. 7 je ohraničena územím MČ Praha 7. 
 

Část b 
 
Vymezené parkovací oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání 
silničního motorového vozidla v hlavním městě Praze na dobu časově omezenou, 
nejvýše však na dobu 24 hodin, nebo k stání silničního motorového vozidla 
provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání 
podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) nebo provozovnu2) ve vymezené 
rezidentní oblasti hlavního města Prahy, nebo k stání silničního motorového vozidla 
fyzické osoby3), která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti 
ve vymezené rezidentní oblasti hlavního města Prahy 
 
Vymezená parkovací oblast č. 1 je ohraničena územím MČ Praha 1, přilehlou částí 
území MČ Praha 2 ohraničenou komunikacemi Resslova, Ječná, Jugoslávská v úseku 
nám. I. P. Pavlova - Bělehradská, Bělehradská (v úseku Jugoslávská - Anglická, 
bez parkovacích stání), Anglická v úseku Bělehradská - Rubešova a Rubešova 
a přilehlou částí území MČ Praha 7 ohraničenou komunikací U plovárny. 
 
Vymezená parkovací oblast č. 2 je ohraničena územím MČ Praha 2, přilehlou částí 
území MČ Praha 1 ohraničenou komunikacemi Na struze, V jirchářích, Opatovická 
v úseku Ostrovní - V jirchářích, Ostrovní v úseku Spálená - Opatovická (vlevo), 
Purkyňova v úseku Vladislavova - Spálená (bez parkovacích stání), Vladislavova 
v úseku Purkyňova - Charvátova, Charvátova v úseku Vladislavova - Jungmannova 
(vpravo), Jungmannova v úseku Charvátova a Palackého (bez parkovacích stání), 
Palackého (bez parkovacích stání), V jámě (vlevo), Štěpánská v úseku V jámě - 
Václavské nám., Václavské nám. v úseku Štěpánská - Vinohradská (bez parkovacích 
stání) a Vinohradská v úseku Václavské nám. - Legerova (bez parkovacích stání), 
přilehlou částí území MČ Praha 3 ohraničenou Rajskou Zahradou a dále 
komunikacemi Vlkova v úseku U Rajské zahrady - Krásova, Krásova v úseku Vlkova 
- Kubelíkova (bez parkovacích stání), Kubelíkova v úseku Krásova - Fibichova, 
Fibichova (bez parkovacích stání), Milešovská (bez parkovacích stání), Řipská 
(bez parkovacích stání). 
 
Vymezená parkovací oblast č. 3 je ohraničena územím MČ Praha 3, přilehlou částí 
území MČ Praha 2 ohraničenou komunikacemi Korunní (v úseku U vodárny - 
Chodská) - parkovací stání vpravo, Chodská v úseku Korunní - Slezská - parkovací 
stání vpravo, U Kanálky - bez parkovacích stání, Polská (v úseku U Kanálky - 
Chopinova) - parkovací stání vpravo a Chopinova v úseku Polská - Vozová (vpravo). 
 
Vymezená parkovací oblast č. 5-1 je ohraničena částí území MČ Praha 5 ohraničenou 
komunikacemi Vítězná (lichá č. o.), Újezd (č. o. 1–15), Rošických, nám. Kinských   
(č. o. 2–4), Holečkova v úseku Štefánikova – Drtinova, Drtinova (lichá č. o.)               
a Kartouzská (č. o.2 – 4), V botanice (sudá č. o.), Dienzenhoferovy sady (č. o. 1-3), 
Jiráskův most a hranicí MČ Praha 1. 
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Vymezená parkovací oblast č. 5-2 je ohraničena částí území MČ Praha 5 ohraničenou 
komunikacemi Vítězná (lichá č. o.), Újezd (č. o. 1–15), Rošických, nám. Kinských   
(č. o. 2–4), Holečkova v úseku Štefánikova – Drtinova, Drtinova (lichá č. o.)               
a Kartouzská (č. o. 2–4), V botanice (sudá č. o.), Dienzenhoferovy sady (č. o. 1-3), 
Jiráskův most a hranicí MČ Praha 1. 
 
Vymezená parkovací oblast č. 5-3 je ohraničena částí území MČ Praha 5 ohraničenou 
komunikacemi Vítězná (lichá č. o.), Újezd (č. o. 1–15), Rošických, nám. Kinských    
(č. o. 2–4), Holečkova v úseku Štefánikova – Drtinova, Drtinova (lichá č. o.)                
a Kartouzská (č. o. 2–4), V botanice (sudá č. o.), Dienzenhoferovy sady (č. o. 1–3), 
Jiráskův most a hranicí MČ Praha 1. 
 
Vymezená parkovací oblast č. 5-4 je ohraničena částí území MČ Praha 5 ohraničenou 
komunikacemi Holečkova v úseku Štefánikova – Drtinova, Drtinova, Kartouzská     
(č. o. 2-4) a Štefánikova v úseku Kartouzská – Holečkova (vlevo). 
 
Vymezená parkovací oblast č. 5-5 je ohraničena částí území MČ Praha 5 ohraničenou 
komunikacemi Holečkova v úseku Štefánikova – Drtinova, Drtinova, Kartouzská      
(č. o. 2-4) a Štefánikova v úseku Kartouzská – Holečkova (vlevo). 
 
Vymezená parkovací oblast č. 5-6 je ohraničena částí území MČ Praha 5 ohraničenou 
komunikacemi Vodní v úseku Janáčkovo nábř. – Štefánikova (vlevo), Štefánikova 
v úseku Vodní – V botanice (vlevo), V botanice v úseku Štefánikova – Zborovská 
(vlevo), Dienzenhoferovy sady (č. o. 1–3), Jiráskův most a hranicí MČ Praha 1. 
 
Vymezená parkovací oblast č. 6-1 je ohraničena částí území MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi Svatovítská v úseku Vítězné nám. – Milady Horákové (vlevo),            
U Prašného mostu v úseku Milady Horákové – Mariánské hradby (vlevo), Mariánské 
hradby, Chotkova v úseku Mariánské hradby – Badeniho, Badeniho v úseku Chotkova 
– Pelléova (vlevo), Pelléova v úseku Badeniho – Jaselská (vlevo), Jaselská v úseku 
Pelléova – Čs. armády (vlevo), Čs. armády v úseku Jaselská – Vítězné nám. (vlevo), 
Vítězné nám. v úseku Svatovítská – Čs. armády. 
 
Vymezená parkovací oblast č. 6-2 je ohraničena částí území MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi Svatovítská v úseku Vítězné nám. – Milady Horákové (vlevo), Milady 
Horákové v úseku Svatovítská - Pelléova (vlevo), Pelléova v úseku Badeniho – 
Jaselská (vlevo), Jaselská v úseku Pelléova – Čs. armády (vlevo), Čs. armády, Vítězné 
nám. v úseku Svatovítská – Čs. armády. 
 
Vymezená parkovací oblast č. 6-3 je ohraničena částí území MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi Svatovítská v úseku Vítězné nám. – Milady Horákové (vlevo),            
U Prašného mostu v úseku Milady Horákové – Mariánské hradby (vlevo), Mariánské 
hradby, Chotkova v úseku Mariánské hradby – Badeniho, Badeniho v úseku Chotkova 
– Pelléova (vlevo), Pelléova v úseku Badeniho – Jaselská (vlevo), Jaselská v úseku 
Pelléova – Čs. armády (vlevo), Čs. armády, Vítězné nám. v úseku Svatovítská –      
Čs. armády. 
 
Vymezená parkovací oblast č. 6-4 je ohraničena částí území MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi Svatovítská v úseku Vítězné nám. – Milady Horákové (vlevo), 
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U Prašného mostu v úseku Milady Horákové – Mariánské hradby (vlevo), Mariánské 
hradby, Chotkova v úseku Mariánské hradby – Badeniho, Badeniho v úseku Chotkova 
– Pelléova (vlevo), Pelléova v úseku Badeniho – Jaselská (vlevo), Jaselská v úseku 
Pelléova – Čs. armády (vlevo), Čs. armády v úseku Jaselská – Eliášova (vlevo), 
Eliášova v úseku Čs. armády – Dejvická (vlevo), Dejvická v úseku Eliášova – Vítězné 
nám. (vlevo), Vítězné nám. v úseku Svatovítská – Čs. armády. 
 
Vymezená parkovací oblast č. 6-5 je ohraničena částí území MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi Svatovítská v úseku Vítězné nám. – Milady Horákové (vlevo), 
U Prašného mostu v úseku Milady Horákové – Mariánské hradby (vlevo), Mariánské 
hradby, Chotkova v úseku Mariánské hradby – Badeniho, Badeniho v úseku Chotkova 
Milady Horákové (vlevo), Milady Horákové v úseku Badeniho – č. o. 124 (vlevo), 
Dejvická v úseku Václavkova – Vítězné nám. (vlevo), Vítězné nám. v úseku 
Svatovítská - Dejvická. 
 
Vymezená parkovací oblast č. 6-6 je ohraničena částí území MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi Svatovítská v úseku Vítězné nám. – Milady Horákové (vlevo), 
U Prašného mostu v úseku Milady Horákové – Mariánské hradby (vlevo), Mariánské 
hradby, Chotkova v úseku Mariánské hradby – Badeniho, Badeniho v úseku Chotkova 
Milady Horákové (vlevo), Milady Horákové v úseku Badeniho – č. o. 124 (vlevo), 
Dejvická v úseku Václavkova – Vítězné nám. (vlevo), Vítězné nám. v úseku 
Svatovítská - Dejvická. 
 
Vymezená parkovací oblast č. 6-10 je ohraničena částí území MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi Dejvická v úseku Vítězné nám. Václavkova (vlevo), Eliášova v úseku 
Dejvická – Čs. armády (vlevo), Čs. armády v úseku Eliášova – Vítězné nám. a Vítězné 
nám. v úseku Dejvická – Čs. Armády. 
 
Vymezená parkovací oblast č. 6-11 je ohraničena částí území MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi Dejvická v úseku Vítězné nám. Václavkova (vlevo), Milady Horákové 
v úseku č. o. 122 – Pelléova, Pelléova v úseku Milady Horákové – Jaselská (vlevo) 
Jaselská v úseku Pelléova – Čs. armády (vlevo), Čs. armády v úseku Jaselská – 
Vítězné nám. a Vítězné nám. v úseku Dejvická – Čs. Armády. 
 
Vymezená parkovací oblast č. 6-12 je ohraničena částí území MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi Eliášova v úseku Čs. armády – Dejvická (vlevo), Milady Horákové     
v úseku č. o. 122 – Pelléova, Pelléova v úseku Milady Horákové – Jaselská (vlevo), 
Jaselská v úseku Pelléova - Čs. armády (vlevo), Čs. armády v úseku Jaselská – 
Eliášova (vlevo) a Čs. armády v úseku Eliášova – V.P. Čkalova (vpravo). 
 
Vymezená parkovací oblast č. 6-14 je ohraničena částí území MČ Praha 6 ohraničenou 
komunikacemi Eliášova v úseku Čs. armády – Dejvická (vlevo), Milady Horákové 
v úseku č. o. 122 – Pelléova, Pelléova v úseku Milady Horákové – Jaselská (vlevo), 
Jaselská v úseku Pelléova - Čs. armády (vlevo) a Čs. armády v úseku Jaselská – 
Eliášova (vlevo). 
 
Vymezená parkovací oblast č. 7 je ohraničena územím MČ Praha 7. 
 
Vymezená parkovací oblast č. 13 je dána bezejmennou ulicí (samostatným 
parkovištěm) před Úřadem městské části Praha 13 souběžně s ulicí Petržílkova a dále 
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bezejmennou ulicí (příjezdem k poliklinice Lípa Centrum) v celém úseku na území 
MČ Praha 13. 
 
Vymezená parkovací oblast č. 16 je dána ulicemi Sídliště před zdravotním střediskem 
a Vrážskou v celém úseku na území MČ Praha 16. 
 
Vymezená parkovací oblast č. 22 je dána ulicí (samostatnými parkovišti) Nové 
náměstí proti Úřadu městské části Praha 22 po obou stranách ulice Přátelství a dále 
ulicí (samostatným parkovištěm) Nové náměstí mezi železniční tratí a lékařským 
a policejním domem v celém úseku na území MČ Praha 22.“. 

12. V příloze č. 2 se za název „Apolinářská“ a úseky „Ke Karlovu - Viničná (vlevo)“        
a „Viničná - Na Slupi“ vkládá název „Arbesovo nám.“ a úseky „Štefánikova - 
Preslova“ a „Elišky Peškové – Štefánikova“. 

13. V příloze č. 2 se za název „Argentinská“ a úsek „č.p. 38 parkoviště u bývalé 
Merkurie“ vkládá název „Badeniho“ a úsek „Milady Horákové - Na valech (vpravo)“. 

14. V příloze č. 2 se za název „Badeniho“ a úsek „Milady Horákové - Na valech (vpravo)“ 
vkládá název „Bachmačské nám.“. 

15. V příloze č. 2 se za název „bezejmenná komunikace“ a úsek „Baranova - 
Sudoměřská“ vkládá název „bezejmenná komunikace“ a úsek „K Brusce - 
Mickiewiczova“. 

16. V příloze č. 2 se za název „bezejmenná komunikace“ a úsek „K Brusce - 
Mickiewiczova“ vkládá název „bezejmenná komunikace“ a úsek „K Brusce - Na baště 
sv. Jiří“. 

17. V příloze č. 2 se za název „bezejmenná komunikace“ a úsek „Kouřimská - Kouřimská 
(vpravo) - u komunikace Zásmucká“ vkládá název „bezejmenná komunikace“ a úsek 
„Na valech č.o. 36 - slepý úsek“. 

18. V příloze č. 2 se za název „Břehová“ a úseky „Dvořákovo nábř. - 17. Listopadu 
(vlevo)“ a „17. listopadu - Pařížská“ vkládá název „Bubenečská“ a úsek „Čs. armády - 
Dejvická ". 

19. V příloze č. 2 se za název „Čiklova“ a úseky „Krokova - Slavojova (obě strany)“         
a „Krokova - hranice MČ Praha 2 (vlevo)“ vkládá název „Čs. armády“ a úseky 
„Jilemnického - Eliášova (vpravo)“, „Eliášova - V. P. Čkalova (vpravo)“ a „nám. 
Svobody - Vítězné nám. (vpravo)“. 

20. V příloze č. 2 se za název „Dalimilova“ vkládá název „Dejvická“. 
21. V příloze č. 2 se za název „Dražického nám.“ a úsek „Dražického - Míšeňská“ vkládá 

název „Drtinova“. 
22. V příloze č. 2 se za název „Dykova“ a úsek „Kladská - U vodárny“ vkládá název 

„Eliášova“. 
23. V příloze č. 2 se za název „Elišky Krásnohorské“ a úsek „Široká - Bílkova“ vkládá 

název „Elišky Peškové“ a úsek „nám. Kinských - Malátova (vpravo)“. 
24. V příloze č. 2 se za název „Hlavova“ vkládá název „Holečkova“ a úsek „nám. 

Kinských - Drtinova (vpravo)“. 
25. V příloze č. 2 se za název „Jana Zajíce“ vkládá název „Janáčkovo nábř.“ a úseky 

„Jiráskův most - Malátova" a „Malátova - Most legií (vpravo)“. 
26. V příloze č. 2 se za název „Jaromírova“ a vkládá název „Jaselská“. 
27. V příloze č. 2 se za název „Jičínská“ a úseky „Lucemburská - Olšanské nám.“             

a „Slezská - Vinohradská“ vkládá název „Jilemnického“. 
28. V příloze č. 2 se za název „Jungmannovo nám.“ a úsek „Národní - Perlová (vpravo)“ 

vkládá název „K Brusce“ a úseky „Na valech - slepý úsek“ a „Na valech - přístup 
k Písecké bráně“. 
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29. V příloze č. 2 se za název „K rotundě“ a úsek „V pevnosti - Štulcova (vpravo)“ vkládá 
název „Kafkova“ a úseky „Bachmačské nám. - Na hutích“ a „Svatovítská – 
Na hutích“. 

30. V příloze č. 2 se za název „Korunovační“ a úseky „Jana Zajíce - Sládkova (vpravo)“ 
a „U letenské vodárny - Milady Horákové (vlevo) vkládá název „Kořenského“. 

31. V příloze č. 2 se za název „Krocínova“ vkládá název „Kroftova“. 
32. V příloze č. 2 se za název „Kunětická“ a úsek „Italská - Španělská (vlevo)“ vkládá 

název „Kyjevská“. 
33. V příloze č. 2 se za název „Malá Štupartská“ a úsek „Týnská - Štupartská (vpravo) 

vkládá název „Malátova“. 
34. V příloze č. 2 se za název „Martinská“ a úsek „u kostela sv. Martina“ vkládá název 

„Mařákova“. 
35. V příloze č. 2 se za název „Mezibranská“ a úsek „Václavské nám. - Žitná (vpravo)“ 

vkládá název „Mělnická“. 
36. V příloze č. 2 se za název „Mělnická“ vkládá název „Mickiewiczova“. 
37. V příloze č. 2 se u názvu „Milady Horákové“ vkládá úsek „Na valech - Badeniho 

(vpravo)“. 
38. V příloze č. 2 se za název „Mostecká“ a úsek „Malostranské nám. - Lázeňská“ vkládá 

název „Muchova“. 
39. V příloze č. 2 se za název „Na Balkáně“ a úseky „Za žižkovskou vozovnou – 

Na hlídce“ a „Na hlídce - Hraniční (vpravo)“ vkládá název „Na baště sv. Jiří“. 
40. V příloze č. 2 se za název „Na baště sv. Jiří“ vkládá název „Na baště sv. Ludmily“      

a úsek „Mickiewiczova - Mickiewiczova (vpravo)“. 
41. V příloze č. 2 se za název „Na hrobci“ vkládá název „Na hutích“. 
42. V příloze č. 2 se za název „Na Švihance“ vkládá název „Na valech“ a úseky „č. o. 36 - 

Tychonova (vlevo)“ a „Tychonova - Badeniho“. 
43. V příloze č. 2 se za název „nábř. Kapitána Jaroše“ a úsek „Letenské sady - Dukelských 

hrdinů (vpravo)“ vkládá název „Nábřežní“ a úsek „Jiráskův most - Janáčkovo nábř. 
(vpravo)“. 

44. V příloze č. 2 se za název „nám. Jiřího z Lobkovic“ a úseky „Šrobárova - Vinohradská 
(východní část)“ a „Vinohradská - Šrobárova (západní část)“ vkládá název „nám. 
Kinských“ a úseky „obslužná vozovka Štefánikova - Elišky Peškové“, „proti č. o. 5“    
a „Újezd - Rošických“. 

45. V příloze č. 2 se za název „Národní“ a úsek „Voršilská - Perlová (vlevo)“ vkládá 
název „Národní obrany“ a úsek „Čs. armády - Eliášova“. 

46. V příloze č. 2 se za název „Pařížská“ a úsek „17. listopadu - Staroměstské nám.“ 
vkládá název „Pavla Švandy ze Semčic“. 

47. V příloze č. 2 se za název „Petrské nám.“ vkládá název „Petřínská“. 
48. V příloze č. 2 se za název „Pitterova“ vkládá název „Plaská“. 
49. V příloze č. 2 se za název „Plynární“ a úseky „Za papírnou - Rajská“ a „Argentinská - 

U staré plynárny (vpravo)“ vkládá název „Pod baštami“. 
50. V příloze č. 2 se za název „Pod Karlovem“ vkládá název „Pod kaštany“. 
51. V příloze č. 2 se za název „Rokycanova“ a úsek „Chelčického - Prokopova“ vkládá 

název „Rošických“. 
52. V příloze č. 2 se za název „Spytihněvova“ vkládá název „Srbská“. 
53. V příloze č. 2 se za název „Svatoplukova“ a úsek „po celé délce včetně parkovacích 

ploch pod Nuselským mostem“ vkládá název „Svatovítská“ a úsek „před č. o. 10         
a 12“. 

54. V příloze č. 2 se u názvu „Šeříková“ úsek „Vítězná – Říční“ zrušuje“. 
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55. V příloze č. 2 se za název „Šrobárova“ a úseky „Jičínská - nám. Jiřího z Lobkovic 
(vlevo)“ a „Soběslavská - Hollarovo nám. (vlevo)“ vkládá název „Štefánikova“           
a úseky „nám. Kinských - nám. Kinských (vpravo)“, „nám. Kinských - Arbesovo nám. 
jižní větev“ a „Arbesovo nám. jižní větev - V botanice (vlevo)“. 

56. V příloze č. 2 se za název „Tusarova“ a úseky „Komunardů - Na Maninách“, 
„Argetinská - Komunardů“ a „Na Maninách - Jankovcova“ vkládá název 
„Tychonova“. 

57. V příloze č. 2 se za název „U letenského sadu“ vkládá název „U letohrádku královny 
Anny“. 

58. V příloze č. 2 se za název „U Pergamenky“ vkládá název „U Písecké brány“. 
59. V příloze č. 2 se u názvu „Újezd“ vkládá úsek „Vítězná - nám. Kinských (vpravo)“. 
60. V příloze č. 2 se za název „Úvoz“ vkládá název „V botanice“ a úsek „Preslova - 

Štefánikova (vpravo)“. 
61. V příloze č. 2 se za název „V kolkovně“ a úsek „Dlouhá - Vězeňská (vlevo)“ vkládá 

název „V lesíčku“. 
62. V příloze č. 2 se za název „V lesíčku“ vkládá název „V. P. Čkalova“ a úsek 

„Bachmačské nám. - Čs. armáda“. 
63. V příloze č. 2 se za název „V. P. Čkalova“ a úsek „Bachmačské nám. - Čs. armáda“ 

vkládá název „Václavkova“ a úseky „Dejvická - Bachmačské nám.“ a „Bachmačské 
nám. - Svatovítská“. 

64. V příloze č. 2 se za název „Viklefova“ vkládá název „Viktora Huga“. 
65. V příloze č. 2 se u názvu „Vítězná“ vkládají úseky „Újezd - Zborovská (vpravo)“        

a „obslužná vozovka Zborovská - Janáčkovo nábř.“. 
66. V příloze č. 2 se za název „Vítězná“ a úseky „Malostranské nábř. – Všehrdova“, 

„obslužná vozovka Malostranské nábř. – Všehrdova“, „Újezd - Zborovská (vpravo)“  
a „obslužná vozovka Zborovská - Janáčkovo nábř.“ vkládá název „Vítězné nám.“ 
a úsek „obslužná vozovka Svatovítská - Čs. armády“. 

67. V příloze č. 2 se u názvu „Vladislavova“ vkládají úseky „Lazarská – Purkyňova“        
a „Purkyňova - Charvátova (vpravo)“. 

68. V příloze č. 2 se u názvu „Vodičkova“ vkládá úsek „Palackého - Lazarská (vpravo)“. 
69. V příloze č. 2 se za název „Vodičkova“ a úseky „Lazarská - Školská (vpravo)“, 

„V jámě - začátek pěší zóny (vpravo)“ a „Palackého - Lazarská (vpravo)“ vkládá 
název „Vodní“. 

70. V příloze č. 2 se za název „Wilsonova“ a úsek „Politických vězňů - Vinohradská 
(vlevo)“ vkládá název „Wuchterlova“. 

71. V příloze č. 2 se za název „Záhřebská“ vkládá název „Zborovská“ a úsek „Vítězná - 
Kořenského“. 

72. V příloze č. 2 se za název „Zlatnická“ vkládá název „Zubatého“. 
73. V příloze č. 3 bod 1 se u názvu „Vladislavova“ vkládají úseky „Lazarská – 

Purkyňova“ a „Purkyňova - Charvátova (vpravo)“. 
74. V příloze č. 3 bod 1 se u názvu „Vodičkova“ vkládá úsek „Palackého - Lazarská 

(vpravo)“. 
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75. V příloze č. 3 se za bod 3 vkládají nové body 4 až 19, které znějí: 

„4 Ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č.5-1: 
 
Název Úsek (s výjimkou částí, kde je povoleno pravomocným 

rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu4) 
zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce zdravotně 
postižené občany, zastupitelské úřady apod.): 

Arbesovo nám. Štefánikova - Preslova 
 Elišky Peškové - Štefánikova 
Drtinova  - 
Elišky Peškové nám. Kinských - Malátova (vpravo) 
Janáčkovo nábř. Jiráskův most - Malátova 
 Malátova - Most legií (vpravo) 
Holečkova nám. Kinských - Drtinova (vpravo) 
Kořenského  - 
Kroftova  - 
Malátova  - 
Mělnická  - 
Nábřežní Jiráskův most - Janáčkovo nábř. (vpravo) 
nám. Kinských Újezd - Rošických 
 obslužná vozovka Štefánikova - Elišky Peškové  
 proti č. o. 5 
Pavla Švandy ze Semčic  - 
Petřínská  - 
Plaská  - 
Rošických  - 
Šeříková Vítězná - Plaská 
Štefánikova Arbesovo nám. - Arbesovo nám. 
Újezd Vítězná - nám. Kinských (vpravo) 
V botanice Preslova - Štefánikova (vpravo) 
V lesíčku  - 
Viktora Huga  - 
Vítězná Újezd - Zborovská (vpravo) 
 obslužná vozovka Zborovská - Janáčkovo nábř. 
Vodní  -  
Zborovská Vítězná - Kořenského 
Zubatého  - 

 
5. Ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č.5-2: 

 
Název Úsek (s výjimkou částí, kde je povoleno pravomocným 

rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu4) 
zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce zdravotně 
postižené občany, zastupitelské úřady apod.): 

Arbesovo nám. Štefánikova - Preslova 
 Elišky Peškové - Štefánikova 
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Drtinova  - 
Elišky Peškové nám. Kinských - Malátova (vpravo) 
Janáčkovo nábř. Jiráskův most - Malátova 
 Malátova - Most legií (vpravo) 
Holečkova nám. Kinských - Drtinova (vpravo) 
Kořenského  - 
Kroftova  - 
Malátova  - 
Mělnická  - 
Nábřežní Jiráskův most - Janáčkovo nábř. (vpravo) 
nám. Kinských Újezd - Rošických 
 obslužná vozovka Štefánikova - Elišky Peškové  
 proti č. o. 5 
Pavla Švandy ze Semčic  - 
Petřínská  - 
Plaská  - 
Rošických  - 
Šeříková Vítězná - Plaská 
Štefánikova Arbesovo nám. - Arbesovo nám. 
Újezd Vítězná - nám. Kinských (vpravo) 
V botanice Preslova - Štefánikova (vpravo) 
V lesíčku  - 
Viktora Huga  - 
Vítězná Újezd - Zborovská (vpravo) 
 obslužná vozovka Zborovská - Janáčkovo nábř. 
Vodní  -  
Zborovská Vítězná - Kořenského 
Zubatého  - 

 
6. Ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č.5-3: 

 
Název Úsek (s výjimkou částí, kde je povoleno pravomocným 

rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu4) 
zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce zdravotně 
postižené občany, zastupitelské úřady apod.): 

Arbesovo nám. Štefánikova - Preslova 
 Elišky Peškové - Štefánikova 
Drtinova  - 
Elišky Peškové nám. Kinských - Malátova (vpravo) 
Janáčkovo nábř. Jiráskův most - Malátova 
 Malátova - Most legií (vpravo) 
Holečkova nám. Kinských - Drtinova (vpravo) 
Kořenského  - 
Kroftova  - 
Malátova  - 
Mělnická  - 
Nábřežní Jiráskův most - Janáčkovo nábř. (vpravo) 
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nám. Kinských Újezd - Rošických 
 obslužná vozovka Štefánikova - Elišky Peškové  
 proti č. o. 5 
Pavla Švandy ze Semčic  - 
Petřínská  - 
Plaská  - 
Rošických  - 
Šeříková Vítězná - Plaská 
Štefánikova Arbesovo nám. - Arbesovo nám. 
Újezd Vítězná - nám. Kinských (vpravo) 
V botanice Preslova - Štefánikova (vpravo) 
V lesíčku  - 
Viktora Huga  - 
Vítězná Újezd - Zborovská (vpravo) 
 obslužná vozovka Zborovská - Janáčkovo nábř. 
Vodní  -  
Zborovská Vítězná - Kořenského 
Zubatého  - 

 
7. Ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č.5-4: 

 
Název Úsek (s výjimkou částí, kde je povoleno pravomocným 

rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu4) 
zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce zdravotně 
postižené občany, zastupitelské úřady apod.): 

Drtinova  - 
Holečkova nám. Kinských - Drtinova (vpravo) 
Kroftova  - 
Štefánikova Arbesovo nám. - Arbesovo nám. 
Viktora Huga  - 
Zubatého  - 

 
8. Ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č.5-5: 

 
Název Úsek (s výjimkou částí, kde je povoleno pravomocným 

rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu4) 
zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce zdravotně 
postižené občany, zastupitelské úřady apod.): 

Drtinova  - 
Holečkova nám. Kinských - Drtinova (vpravo) 
Kroftova  - 
Štefánikova Arbesovo nám. - Arbesovo nám. 
Viktora Huga  - 
Zubatého  - 
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9. Ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č.5-6: 
 
Název Úsek (s výjimkou částí, kde je povoleno pravomocným 

rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu4) 
zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce zdravotně 
postižené občany, zastupitelské úřady apod.): 

Arbesovo nám. Štefánikova - Preslova 
 Elišky Peškové - Štefánikova 
Elišky Peškové nám. Kinských - Malátova (vpravo) 
Janáčkovo nábř. Jiráskův most - Malátova 
 Malátova - Vodní (vpravo) 
Kořenského  - 
Malátova  - 
Nábřežní Jiráskův most - Janáčkovo nábř. (vpravo) 
Pavla Švandy ze Semčic  - 
Štefánikova Arbesovo nám. - Arbesovo nám. 
V botanice Preslova - Štefánikova (vpravo) 
V lesíčku  - 
Vodní Zborovská - Elišky Peškové (vlevo) 
 Zborovská - Janáčkovo nábř. (vpravo) 
Zborovská Vodní - Kořenského 

 
 
10. Ve vymezené parkovací oblasti hlavního města Prahy č.6-1:    

 
Název Úsek (s výjimkou částí, kde je povoleno pravomocným 

rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu4) 
zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce zdravotně 
postižené občany, zastupitelské úřady apod.): 

Badeniho Milady Horákové - Na valech (vpravo) 
Bachmačské nám.  - 
bezejmenná komunikace K Brusce - Mickiewiczova 
bezejmenná komunikace K Brusce - Na baště sv. Jiří 
bezejmenná komunikace Na valech č. o. 36 - slepý úsek 
Bubenečská Dejvická - Čs. armády 
Čs. armády Jilemnického - Eliášova (vpravo) 
Dejvická č. o. 50 - č. o. 52 (vlevo) 
 č. o. 33 - č. o. 31 (vlevo) 
 Na hutích - Pod Kaštany 
Eliášova  - 
Jaselská  -  
Jilemnického  -  
K Brusce Na valech - slepý úsek 
 Na valech - přístup k Písecké bráně 
Kafkova Bachmačské nám. - Na hutích 
 Svatovítská - Na hutích (vlevo) 
Kyjevská  - 
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Mařákova  - 
Mickiewiczova  - 
Milady Horákové Na valech - Badeniho (vpravo) 
Muchova  - 
Na baště sv. Jiří  - 
Na baště sv. Ludmily Mickiewiczova - Mickiewiczova (vpravo) 
Na hutích  - 
Národní obrany  - 
Pod baštami  - 
Pod kaštany Dejvická - Srbská (vpravo) 
 Srbská - Jaselská 
Srbská  - 
Tychonova  - 
U letohrádku královny 
Anny  - 
U Písecké brány Tychonova - U letohrádku královny Anny 
V. P. Čkalova Bachmačské nám. - Čs. armády 
 Národní obrany - (vpravo) 
Václavkova Dejvická - Bachmačské nám. 
 Bachmačské nám. - Svatovítská 
Wuchterlova  - 

 
11. Ve vymezené parkovací oblasti hlavního města Prahy č.6-2:  

 
Název Úsek (s výjimkou částí, kde je povoleno pravomocným 

rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu4) 
zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce zdravotně 
postižené občany, zastupitelské úřady apod.): 

Bachmačské nám.  - 
Bubenečská Dejvická - Čs. armády 
Čs. armády Jilemnického - Eliášova (vpravo) 
Dejvická č. o. 50 - č. o. 52 (vlevo) 
 č. o. 33 - č. o. 31 (vlevo) 
 Na hutích - Pod kaštany 
Eliášova  - 
Jaselská  -  
Jilemnického  - 
Kafkova Bachmačské nám. - Na hutích 
 Svatovítská - Na hutích (vlevo) 
Kyjevská  - 
Mařákova  - 
Muchova  - 
Na hutích  - 
Národní obrany  -  
Pod kaštany Dejvická - Srbská (vpravo) 
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 Srbská - Jaselská 
Srbská  - 
V. P. Čkalova Bachmačské nám. - Čs. armády 
Václavkova Dejvická - Bachmačské nám. 
 Bachmačské nám. - Svatovítská 
Wuchterlova  - 

 
12. Ve vymezené parkovací oblasti hlavního města Prahy č.6-3:    

 
Název Úsek (s výjimkou částí, kde je povoleno pravomocným 

rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu4) 
zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce zdravotně 
postižené občany, zastupitelské úřady apod.): 

Badeniho Milady Horákové - Na valech (vpravo) 
Bachmačské nám.  - 
bezejmenná komunikace K Brusce - Mickiewiczova 
bezejmenná komunikace K Brusce - Na baště sv. Jiří 
bezejmenná komunikace Na valech č. o. 36 - slepý úsek 
Bubenečská Dejvická - Čs. armády 
Čs. armády Jilemnického - Eliášova (vpravo) 
Dejvická č. o. 50 - č. o. 52 (vlevo) 
 č. o. 33 - č. o. 31 (vlevo) 
 Na hutích - Pod kaštany 
Eliášova  - 
Jaselská  -  
Jilemnického  - 
K Brusce Na valech - slepý úsek 
 Na valech - přístup k Písecké bráně 
Kafkova Bachmačské nám. - Na hutích 
 Svatovítská - Na hutích (vlevo) 
Kyjevská  - 
Mařákova  - 
Mickiewiczova  - 
Milady Horákové Na valech - Badeniho (vpravo) 
Muchova  - 
Na baště sv. Jiří  - 
Na baště sv. Ludmily Mickiewiczova - Mickiewiczova (vpravo) 
Na hutích  - 
Národní obrany  -  
Pod baštami  - 
Pod kaštany Dejvická - Srbská (vpravo) 
 Srbská - Jaselská 
Srbská  - 
Tychonova  - 
U letohrádku královny 
Anny  - 
U Písecké brány Tychonova - U letohrádku královny Anny 
V. P. Čkalova Bachmačské nám. - Čs. armády 
Václavkova Dejvická - Bachmačské nám. 
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 Bachmačské nám. - Svatovítská 
Wuchterlova  - 

 
13. Ve vymezené parkovací oblasti hlavního města Prahy č.6-4:    

 
Název Úsek (s výjimkou částí, kde je povoleno pravomocným 

rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu4) 
zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce zdravotně 
postižené občany, zastupitelské úřady apod.): 

Badeniho Milady Horákové - Na valech (vpravo) 
Bachmačské nám.  - 
bezejmenná komunikace K Brusce - Mickiewiczova 
bezejmenná komunikace K Brusce - Na baště sv. Jiří 
bezejmenná komunikace Na valech č. o. 36 - slepý úsek 
Bubenečská Dejvická - Čs. armády 
Dejvická č. o. 33 - č. o. 31 (vlevo) 
 Na hutích - Václavkova (vpravo) 
 Václavkova - Pod kaštany 
Eliášova Čs. armády - Dejvická (vlevo) 
Jaselská Eliášova - Čs. armády  
K Brusce Na valech - slepý úsek 
 Na valech - přístup k Písecké bráně 
Kafkova Bachmačské nám. - Na hutích 
 Svatovítská - Na hutích (vlevo) 
Kyjevská Dejvická - Wuchterlova 
Mařákova  - 
Mickiewiczova  - 
Milady Horákové Na valech - Badeniho (vpravo) 
Muchova  - 
Na baště sv. Jiří  - 
Na baště sv. Ludmily Mickiewiczova - Mickiewiczova (vpravo) 
Na hutích Kafkova - Dejvická 
Pod baštami  - 
Pod kaštany Dejvická - Srbská (vpravo) 
 Srbská - Jaselská 
Srbská  - 
Tychonova  - 
U letohrádku královny 
Anny  - 
U Písecké brány Tychonova - U letohrádku královny Anny 
V. P. Čkalova Bachmačské nám. - Dejvická 
Václavkova Dejvická - Bachmačské nám. 
 Bachmačské nám. - Svatovítská 
Wuchterlova  - 
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14. Ve vymezené parkovací oblasti hlavního města Prahy č.6-5:    
 
Název Úsek (s výjimkou částí, kde je povoleno pravomocným 

rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu4) 
zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce zdravotně 
postižené občany, zastupitelské úřady apod.): 

Badeniho Milady Horákové - Na valech (vpravo) 
Bachmačské nám.  - 
bezejmenná komunikace K Brusce - Mickiewiczova 
bezejmenná komunikace K Brusce - Na baště sv. Jiří 
bezejmenná komunikace Na valech č. o. 36 - slepý úsek 
Dejvická č. o. 33 - č. o. 31 (vlevo) 
 Na hutích - Václavkova (vpravo) 
 Václavkova - Pod kaštany 
K Brusce Na valech - slepý úsek 
 Na valech - přístup k Písecké bráně 
Kafkova Bachmačské nám. - Na hutích 
 Svatovítská - Na hutích (vlevo) 
Kyjevská Dejvická - Wuchterlova 
Mickiewiczova  - 
Milady Horákové Na valech - Badeniho (vpravo) 
Na baště sv. Jiří  - 
Na baště sv. Ludmily Mickiewiczova - Mickiewiczova (vpravo) 
Na hutích Kafkova - Dejvická 
Pod baštami  - 
Tychonova  - 
U letohrádku královny 
Anny  - 
U Písecké brány Tychonova - U letohrádku královny Anny 
V. P. Čkalova Bachmačské nám. - Dejvická 
Václavkova Dejvická - Bachmačské nám. 
 Bachmačské nám. - Svatovítská 
Wuchterlova  - 

 
15. Ve vymezené parkovací oblasti hlavního města Prahy č.6-6:    

 
Název Úsek (s výjimkou částí, kde je povoleno pravomocným 

rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu4) 
zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce zdravotně 
postižené občany, zastupitelské úřady apod.): 

Bachmačské nám.  - 
Dejvická č. o. 33 - č. o. 31 (vlevo) 
 Na hutích - Václavkova (vpravo) 
Kafkova Bachmačské nám. - Na hutích 
 Svatovítská - Na hutích (vlevo) 
Kyjevská Dejvická - Wuchterlova 
Na hutích Kafkova - Dejvická 
V. P. Čkalova Bachmačské nám. - Dejvická 
Václavkova Dejvická - Bachmačské nám. 
 Bachmačské nám. - Svatovítská 
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Wuchterlova  - 
 

16. Ve vymezené parkovací oblasti hlavního města Prahy č.6-10:    
 

Název Úsek (s výjimkou částí, kde je povoleno pravomocným 
rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu4) 
zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce zdravotně 
postižené občany, zastupitelské úřady apod.): 

Čs. armády Jilemnického - Eliášova (vpravo) 
Dejvická č. o. 50 - č. o. 52 (vlevo) 
 Na hutích - Eliášova (vlevo) 
Eliášova Čs. armády - Dejvická (vpravo) 
Jaselská Dejvická - Eliášova  
Jilemnického  - 
Na hutích Národní obrany - Dejvická 
Kyjevská Dejvická - Národní obrany 
Národní obrany  -  
V. P. Čkalova Dejvická - Čs. armády 

 
17. Ve vymezené parkovací oblasti hlavního města Prahy č.6-11:    

 
Název Úsek (s výjimkou částí, kde je povoleno pravomocným 

rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu4) 
zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce zdravotně 
postižené občany, zastupitelské úřady apod.): 

Bubenečská Dejvická - Čs. armády 
Čs. armády Jilemnického - Eliášova (vpravo) 
Dejvická č. o. 50 - č. o. 52 (vlevo) 
 Na hutích - Eliášova (vlevo) 
 Eliášova - Pod kaštany 
Eliášova  - 
Jaselská  -  
Jilemnického  - 
Mařákova  - 
Muchova  - 
Na hutích Národní obrany - Dejvická 
Kyjevská Dejvická - Národní obrany 
Národní obrany  - 
Pod kaštany Dejvická - Srbská (vpravo) 
 Srbská - Jaselská 
Srbská  - 
V. P. Čkalova Dejvická - Čs. armády 

 
18. Ve vymezené parkovací oblasti hlavního města Prahy č.6-12:    

 
Název Úsek (s výjimkou částí, kde je povoleno pravomocným 

rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu4) 
zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce zdravotně 
postižené občany, zastupitelské úřady apod.): 

Bubenečská Dejvická - Čs. armády 
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Dejvická Eliášova - Pod kaštany 
Eliášova Dejvická -. Čs. armády (vpravo) 
Jaselská Eliášova - Čs. armády  
Mařákova  - 
Muchova  - 
Pod kaštany Dejvická - Srbská (vpravo) 
 Srbská - Jaselská 
Srbská  - 

 
 

19. Ve vymezené parkovací oblasti hlavního města Prahy č.6-14:    
 

Název Úsek (s výjimkou částí, kde je povoleno pravomocným 
rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu4) 
zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce zdravotně 
postižené občany, zastupitelské úřady apod.): 

Bubenečská Dejvická - Čs. armády 
Dejvická Eliášova - Pod kaštany 
Eliášova Dejvická - Čs. armády (vpravo) 
Jaselská Eliášova - Čs. armády  
Mařákova  - 
Muchova  - 
Pod kaštany Dejvická - Srbská (vpravo) 
 Srbská - Jaselská 
Srbská  - “. 

 
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 20. 

 
 

Čl. II 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. října 2014. 
 
 
 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
primátor hlavního města Prahy, v. r. 

 
 
 

Jiří Vávra 
I. náměstek primátora hlavního města Prahy, v. r. 
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