
11.  
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,  
 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 5. 2016 vydat podle § 17  
odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
Čl. I 

 
Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut 

hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  
č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 32/2003 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 33/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  
č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. 
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Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  
č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  
č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č.  8/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2009 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 13/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 22/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č.  8/2010  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2010  Sb. hl. m.  
Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  2/2011  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  
č.  3/2011  Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  4/2011  Sb. hl. m.  Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 11/2011 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  15/2011 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2011 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  
č. 23/2011 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 6/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2012 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  
č. 13/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 17/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 20/2012 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  
č. 4/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2013 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  
č. 21/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2014 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  
č. 9/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 21/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  
č. 3/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2015 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 11/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 Sb. hl. m. 
Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 8/2016 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
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1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet: 
„Žižkov          256 624 
  Žižkov          630/2 580 

včetně staveb, terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou 
předmětem zápisu v KN“.  

 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet: 
 „Karlín          895 2738  
   včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu  
   v KN“. 
 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet: 
„Černý Most           221/2 31843  
  Černý Most           221/504 5934 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet: 
„Horní Měcholupy  505 16 
 Horní Měcholupy   509/133 515 
 Horní Měcholupy   509/180 70 
 Hostivař          2423/30 3311 
 Hostivař          2423/47 419 
 včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.  
 
5. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Čakovice  na konci doplňuje tento výčet: 
„Miškovice         325/2 328  
 Miškovice         325/5 61 
 Miškovice         327/1 867       
 Miškovice         327/2 530 
 Miškovice         377/2 102 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
 
6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 18 na konci doplňuje tento výčet: 
„Letňany         117/3 558 
 Letňany         629/7 1880 
 Letňany         629/11 877 
 Letňany         629/101 903 
 Letňany         629/257 1244 
 Letňany         629/258 253 
 Letňany         629/295 625 
 Letňany         629/299 718 
 Letňany                 629/304 202 
 Letňany         629/305 198 
 Letňany         629/306 53 
 Letňany         629/307 70 
 Letňany         629/308 228 
 Letňany         629/309 537 
 Letňany         629/312 498 
 Letňany         629/435 376 
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Letňany 629/437 63 
Letňany 629/446 15 
Letňany 781/3             532 
Letňany 629/132 23 
Letňany 629/331 20 
Letňany 629/338 267 
Letňany 629/351 3484 
Letňany 652/1             2015 
Letňany 652/7             2224 
Letňany 652/8             5526 
Letňany 652/9             1150 
Letňany 652/10             1418 
Letňany 652/11             379 
Letňany 652/12             654 
Letňany 652/39             923 
Letňany 652/49             174 
Letňany 652/65             139 
Letňany 652/66             39 
Letňany 652/67             84 
Letňany 652/68             471 
Letňany 652/69             124 
Letňany 652/71             1559 
Letňany 652/73             382 
Letňany 652/74             62 
Letňany 652/75             873 
Letňany 652/76             124 
Letňany 652/77             393 
Letňany 652/80             188 
Letňany 652/95             281 
Letňany 652/97             29 
Letňany 652/100  35 
Letňany 652/101 11 
Letňany 659/2             521 
včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  
v KN“. 
 
7. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Velká Chuchle na konci doplňuje tento výčet: 
„Malá Chuchle 84             5686 
  Malá Chuchle 85             3442 
  Malá Chuchle 86             1311 
  Velká Chuchle 564/10 4 
  Velká Chuchle 564/16 34 
  Velká Chuchle 570/19 843 
  Velká Chuchle 570/21 529 
  Velká Chuchle 570/23 712 
  Velká Chuchle 570/24 938 
  Velká Chuchle 571/3 217 

včetně staveb komunikací na pozemcích parc. č. 564/10,  564/16,  570/19,   570/21,  570/23,  
570/24 a 571/3, staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem 
zápisu v KN“.  
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8. V příloze č. 7 části B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Vokovice    602/4 456 
  včetně terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
 9. V příloze č. 7 části B se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet: 
 „Modřany 
   Komořany 

3 ks stožárů veřejného osvětlení včetně rozvodů v ulici U Vlečky umístěné na pozemcích  
parc. č. 3693/4, 3693/5 a 3693/3 v k. ú. Modřany a na pozemku parc. č. 117/9 v k. ú. 
Komořany v hodnotě 161 452,55 Kč 
35 ks stožárů veřejného osvětlení včetně rozvodů v prostoru mezi ulicemi Mráčkova, 
Duškova a Hasova umístěné na pozemcích parc. č. 4137/1, 4137/217, 4137/218, 4137/219  
a 4137/220 vše v k. ú. Modřany v hodnotě 1 273 380,66 Kč“.  

 
10. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Dubeč na konci doplňuje tento výčet:  
 „Dubeč              998/12  606  
   Dubeč              998/14 518“. 
 
11. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Štěrboholy na konci doplňuje tento výčet:  
„Štěrboholy 
  3 ks stožárů veřejného osvětlení v ulici Granátnická umístěné na pozemcích parc. č. 456/2  
  a 456/5 v k. ú. Štěrboholy v hodnotě 197 397,00 Kč“.  
 
12. V příloze č. 10 se za bod 19 vkládá bod 20, který včetně nadpisu zní: 
„20. Městská část Praha 3 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.     výměra (m2)  
Žižkov              256            624 
Žižkov              630/2            580 
 
b) Městská část Praha 3 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 3 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
využití (zeleň s chodníkem).“. 
 
Dosavadní body 20 až 181 se označují jako body 21 až 182. 
 
13.  V příloze č. 10 se bod 17 zrušuje. 
 
Dosavadní body 18 až 182 se označují jako body 17 až 181. 
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14. V příloze č. 10 se za bod 69 vkládá bod 70, který včetně nadpisu zní: 
„70. Městská část Praha 8 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.        výměra (m2) 
Karlín               895            2738 
 
b) Městská část Praha 8 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 8 je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat stávající 
využití.“. 
 
Dosavadní body 70 až 181 se označují jako body 71 až 182. 
 
15. V příloze č. 10 se za bod 121 se vkládá bod 122, který včetně nadpisu zní: 
„122. Městská část Praha 14 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.        výměra (m2)  
Černý Most  221/2             31843 
Černý Most  221/504 5934 
 
b) Městská část Praha 14 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 14 je povinna využít pozemky uvedené v písmenu a) v souladu  
s předloženým záměrem pro realizaci sportovního multifunkčního areálu otevřeného typu.“. 
 
Dosavadní body 122 až 182 se označují jako body 123 až 183. 
 
16. V příloze č. 10 se za bod 128 vkládají body 129 a 130, které včetně nadpisu znějí:  
„129. Městská část Praha 15 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území        parc. č. výměra (m2)  
Horní Měcholupy  505 16 
Horní Měcholupy  509/133 515 
Horní Měcholupy  509/180 70 
 
b) Městská část Praha 15 je povinna pozemky uvedené v písmenu a) využít v souladu  
s předloženým záměrem pro bezúplatný převod vlastníkům sousedních nemovitostí v rámci 
majetkového vypořádání.  
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130. Městská část Praha 15 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území       parc. č.  výměra (m2)  
Hostivař      2423/30 3311 
Hostivař      2423/47 419 
  
b) Městská část Praha 15 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 15 je povinna pozemky uvedené v písmenu a) využít v souladu  
s předloženým záměrem pro umístění hokejbalového hřiště -  KOMA Arény.“.  
 
Dosavadní body 129 až 183 se označují jako body 131 až 185.  
 
17. V příloze č. 10 se za bod 134 vkládá bod 135, který včetně nadpisu zní: 
„135. Městská část Praha - Čakovice 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
kat. území    parc. č.   výměra (m2)  
Miškovice     325/2 328  
Miškovice     325/5 61 
Miškovice     327/1 867       
Miškovice     327/2 530 
Miškovice     377/2 102 
   
b) Městská část Praha - Čakovice není oprávněna převést pozemky parc. č. 327/1, 327/2  
a 377/2 v k. ú. Miškovice na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha - Čakovice je povinna využít pozemky parc. č. 325/2 a 325/5 v k. ú. 
Miškovice v souladu se záměrem směnit tyto pozemky za pozemky pod komunikací v k. ú. 
Miškovice ve vlastnictví fyzických osob.“. 
 
Dosavadní body 135 až 185 se označují jako body 136 až 186. 
 
18. V příloze č. 10 se za bod 155 vkládají body 156 a 157, který včetně nadpisu znějí: 
„156. Městská část Praha 18 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území   parc. č.     výměra (m2) 
Letňany    117/3 558 
Letňany    629/7 1880 
Letňany    629/11 877 
Letňany    629/101 903 
Letňany    629/257 1244 
Letňany    629/258 253 
Letňany    629/295 625 
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Letňany 629/299 718 
Letňany 629/304 202 
Letňany 629/305 198 
Letňany 629/306 53 
Letňany 629/307 70 
Letňany 629/308 228 
Letňany 629/309 537 
Letňany 629/312 498 
Letňany 629/435 376 
Letňany 629/437 63 
Letňany 629/446 15 
Letňany 781/3             532 
 
b) Městská část Praha 18 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
157. Městská část Praha 18 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.      výměra (m2) 
Letňany 629/132 23 
Letňany 629/331 20 
Letňany 629/338 267 
Letňany 629/351 3484 
Letňany 652/1             2015 
Letňany 652/7             2224 
Letňany 652/8             5526 
Letňany 652/9             1150 
Letňany 652/10             1418 
Letňany 652/11             379 
Letňany 652/12             654 
Letňany 652/39             923 
Letňany 652/49             174 
Letňany 652/65       139 
Letňany 652/66             39 
Letňany 652/67             84 
Letňany 652/68             471 
Letňany 652/69             124 
Letňany 652/71             1559 
Letňany 652/73             382 
Letňany 652/74              62 
Letňany 652/75              873 
Letňany 652/76              124 
Letňany 652/77              393 
Letňany 652/80              188 
Letňany 652/95              281 
Letňany 652/97              29 
Letňany 652/100  35 
Letňany 652/101  11 
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Letňany 659/2             521 
 
b) Městská část Praha 18 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu.“. 
 
Dosavadní body 156 až 186 se označují jako body 158 až 188. 
 
19. V příloze č. 10 se za bod 182 vkládá bod 183, který včetně nadpisu zní:       
„183. Městská část Praha – Velká Chuchle 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území    parc. č.        výměry (m2) 
Malá Chuchle 84            5686 
Malá Chuchle 85            3442 
Malá Chuchle 86            1311 
 
b) Městská část Praha – Velká Chuchle je povinna využívat pozemek parc. č. 84, uvedený  
v písmenu a), který přešel na hlavní město Prahu z Pozemkového fondu České republiky 
(nyní Státní pozemkový úřad) smlouvou o bezúplatném převodu pozemku  
č. INO/23/02/003561/2006 ze dne 14. 12. 2006, a pozemky parc. č. 85 a 86, uvedené  
v písmenu a), které přešly na hlavní město Prahu z Pozemkového fondu České republiky 
(nyní Státní pozemkový úřad) smlouvou o bezúplatném převodu pozemků  
č. INO/23/02/005373/2008 ze dne 23. 5. 2008, k zastavění  veřejně prospěšnou stavbou  
nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně.  
 
c) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, 
na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemků uvedených v písmenu a)  
do vlastnictví hlavního města Prahy, pro kterou by nebyly pozemky nebo jejich části využity 
k zastavění stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně, je 
městská část Praha – Velká Chuchle povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí pozemků 
ze svěřené správy za účelem jejich převedení zpět na Pozemkový fond České republiky (nyní 
Státní pozemkový úřad) za stejných podmínek, za jakých byly převedeny na hlavní město 
Prahu, a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky hlavního města 
Prahy o změně závazné části územně plánovací dokumentace nebo nabytí právní moci 
rozhodnutí  o  umístění  stavby.  Jestliže  nebude  možné  pozemky  převést  zpět na Státní 
pozemkový úřad, protože budou ve vlastnictví třetí osoby, je městská část Praha – Velká 
Chuchle povinna ve stejné lhůtě poskytnout Státnímu pozemkovému úřadu náhradu  
za tyto pozemky v penězích, výše náhrady bude rovna ceně pozemků ke dni uzavření smluv, 
na jejichž základě byly tyto pozemky hlavnímu městu Praze převedeny, a to podle cenového 
předpisu platného k témuž dni.“. 
 
Dosavadní body 183 až 188 se označují jako body 184 až 189. 
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Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2016. 
 
¨ 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová, v. r. 
primátorka hlavního města Prahy 

 
 

Petr Dolínek, v. r. 
  náměstek primátorky hlavního města Prahy 
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