
5.  
 

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 23. 2. 2017 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 
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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. 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, 
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obecně závazné vyhlášky č. 8/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2016 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
15/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 18/2016 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 Sb. hl. m. Prahy, se 
mění takto: 
 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Střešovice 1321 4671 
 Střešovice 1322 2034 
 Střešovice 1323/1 139 
 Střešovice 1323/2 39  
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:  
„Hloubětín 78/2 72 
  Hloubětín 78/6             505“. 
 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Dubeč na konci doplňuje tento výčet: 
„Dubeč 1000 241  
 Dubeč 1001 689 stavba bez č. pop./č. evid. 
 Dubeč 1005/31 13873 
 Dubeč 1589/11 2603 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
4. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Ďáblice na konci doplňuje tento výčet: 
„Ďáblice 1172/1                         377 
 Ďáblice 1172/5 18 
 Ďáblice 331/2 (id. 4/5)             317 
 včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 20 na konci doplňuje tento výčet: 
„Horní Počernice 3676/6   808 
 včetně komunikační stavby, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem 
zápisu v KN“. 
 
6. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Lochkov na konci doplňuje tento výčet: 
„Lochkov 320/4 3“. 
 
7. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Přední Kopanina na konci doplňuje tento výčet: 
„Přední Kopanina 60/5 35 
 Přední Kopanina 657/16 43 
 Přední Kopanina 676/36 15 
 Přední Kopanina 696/11 1123 
 Přední Kopanina 748/4 2 
 Přední Kopanina 748/5 103 
 Přední Kopanina 748/6 70 
 Přední Kopanina 748/7   47“. 
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8. V příloze č. 7 části A se v části Praha 16 na konci doplňuje tento výčet:  
„Radotín 867                              149 
 Radotín 868 62 
 Radotín 869 70 
 Radotín 2644/1                       1779 
 Radotín 2644/21                      115 
 Radotín 1774/12                      158 
 včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
9. V příloze č. 7 části A se v části Praha 17 na konci doplňuje tento výčet: 
„Řepy 1293/999 556 
 Řepy 1319/1 660 
 Řepy 1322 88 
 Řepy 1424/1 631 
 Řepy 1424/3 3 
 Řepy 1426/1 65 
 Řepy 1426/2 158 
 Řepy 1462 100 
 Řepy 1463 274 
 Řepy 1744 397 
 Řepy 1745 1018 
 Řepy  1859 155 
 Řepy  1860 82 
 Řepy 1861 214 
 Řepy 1864 43 
 Řepy 1865 2870 
 Řepy 1870 387 
 Řepy 1871 604 
 Řepy 1881 110  
 Řepy 1908 8 
 Řepy 1909 5791 
 Řepy 1911 76 
 Řepy 1914 1608 
 Řepy 1916 1123 
 Řepy 1917 52 
 Řepy 1920 55 
 Řepy 1922 452 
 Řepy 1923 6152 
 Řepy 1925 135 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
10. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Zličín na konci doplňuje tento výčet: 
„Sobín 239/2                          152 
 Sobín 252/9                            23 
 Sobín 252/10                          25 
 Zličín 19/5                              16 
 Zličín 775/4                            12 
 Zličín 776/9                          142 
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 Zličín 776/16                        135 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
11. V příloze č. 7 části B se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:  
„Braník                          346/65                         44  
 Braník  549/2               336 
 Braník  560/1               141 
 Braník  3125/19                157 
 Braník  3125/20                  98“.  
 
12. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet: 
„Hlubočepy 
 stavba „Doplnění veřejného osvětlení (1 ks) chodníku v ulici Prosluněná“ na pozemku  
 parc. č. 1466/1 v k. ú. Hlubočepy v pořizovací hodnotě 106 157 Kč“. 
 
13. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Běchovice na konci doplňuje tento výčet: 
„Běchovice 
 stavba „Veřejné (2 ks) a slavnostní osvětlení (2 ks) Parku běžců“ na pozemcích parc. č. 197,  200 
a 204 v k. ú. Běchovice v pořizovací hodnotě 387 979,80 Kč“. 
 
14. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Kolovraty na konci doplňuje tento výčet: 
„Kolovraty 
 6 ks stožárů veřejného osvětlení včetně rozvodů v lokalitě Na Parkáně umístěných  na pozemcích 
parc. č. 143/1 a 143/5 v k. ú. Kolovraty v hodnotě 207 000 Kč“.  
 
15. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Řeporyje na konci doplňuje tento výčet:  
„Zadní Kopanina 32/1              9909  
 Zadní Kopanina 32/20           11941“.  
   
16. V příloze č. 10 se za bod 62 vkládá bod 63, který včetně nadpisu zní: 
„63. Městská část Praha 6 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
  
kat. území parc. č.               výměra (m2) 
Střešovice 1321 4671 
Střešovice 1322 2034 
Střešovice 1323/1 139 
Střešovice 1323/2 39  
 
b) Městská část Praha 6 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či 
právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 6 je povinna pozemky uvedené v písmenu a) využít v souladu se záměrem 
revitalizace sportoviště včetně zázemí a vybudování multifunkčního hřiště pro veřejnost.“. 
 
Dosavadní body 63 až 212 se označují jako body 64 až 213. 
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17. V příloze č. 10 se za bod 156 vkládá bod 157, který včetně nadpisu zní:  
 „157. Městská část Praha - Dubeč 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí:  
 
kat. území     parc. č.         výměra (m2)     č. pop. 
Dubeč 1000 241  
Dubeč 1001 689 stavba bez č. pop./č. evid. 
Dubeč 1005/31 13873 
Dubeč 1589/11 2603 
 
b) Městská část Praha – Dubeč není oprávněna převést nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha – Dubeč je povinna v souladu s předloženým záměrem využít nemovitosti 
uvedené v písmenu a) k výstavbě objektů občanské vybavenosti, k rozšíření prostoru pro výcvik 
záchranných hasičských sborů, včetně realizace místních komunikací, zelně a veřejných 
prostranství.“.  
 
Dosavadní body 157 až 213 se označují jako body 158 až 214. 
 
18. V příloze č. 10 se za bod 157 vkládá bod 158, který včetně nadpisu zní: 
„158. Městská část Praha - Ďáblice 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.                   výměra (m2) 
Ďáblice 1172/1 377 
Ďáblice 1172/5   18 
Ďáblice 331/2 (id. 4/5) 317 
 
b) Městská část Praha - Ďáblice není oprávněná převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu.“. 
 
Dosavadní body 158 až 214 se označují jako body 159 až 215. 
 
19. V příloze č. 10 se za bod 162 vkládá bod 163, který včetně nadpisu zní: 
„163. Městská část Praha 20 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.                výměra (m2) 
Horní Počernice 3676/6  808 
  
b) Městská část Praha 20 je povinna u pozemku uvedeném v písmenu a) zachovat přístup k revizním 
šachtám kanalizace.“. 
 
Dosavadní body 163 až 215 se označují jako body 164 až 216.  
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20. V příloze č. 10 se za bod 186 vkládá bod 187, který včetně nadpisu zní: 
„187. Městská část Praha 16 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.                   výměra (m2) 
Radotín 867 149 
Radotín 868   62 
Radotín 869   70 
Radotín 2644/1                         1779 
Radotín 2644/21 115 
Radotín 1774/12                   158 
 
b) Městská část Praha 16 není oprávněná převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 
či právnickou osobu.“. 
 
Dosavadní body 187 až 216 se označují jako body 188 až 217. 
 
 
21. V příloze č. 10 se za bod 192 vkládá bod 193, který včetně nadpisu zní: 
„193. Městská část Praha 17 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
  
kat. území parc. č.               výměra (m2) 
Řepy 1293/999 556 
Řepy 1319/1 660 
Řepy 1322 88 
Řepy 1424/1 631 
Řepy 1424/3 3 
Řepy 1426/1 65 
Řepy 1426/2 158 
Řepy 1462 100 
Řepy 1463 274 
Řepy 1744 397 
Řepy 1745 1018 
Řepy  1859 155 
Řepy  1860 82 
Řepy 1861 214 
Řepy 1864 43 
Řepy 1865 2870 
Řepy 1870 387 
Řepy 1871 604 
Řepy 1881 110  
Řepy 1908 8 
Řepy 1909 5791 
Řepy 1911 76 
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Řepy 1914 1608 
Řepy 1916 1123 
Řepy 1917 52 
Řepy 1920 55 
Řepy 1922 452 
Řepy 1923 6152 
Řepy 1925 135 
 
b) Městská část Praha 17 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 
či právnickou osobu, s výjimkou pozemků parc. č. 1859, 1860, 1861 a 1864 v k. ú. Řepy, 
v případě jejich převodu je městská část Praha 17 povinna převést do 30 dnů ode dne uzavření 
kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 50% z kupní ceny těchto pozemků. 
 
c) Městská část Praha 17 je povinna u pozemků parc. č. 1293/999, 1319/1, 1322, 1424/1, 1424/3, 
1426/1, 1426/2, 1462, 1463, 1744, 1745, 1859, 1860, 1861, 1864, 1865, 1870, 1871, 1881, 
1908, 1909, 1911, 1914, 1916, 1917, 1920, 1922, 1923 a 1925 v k. ú. Řepy zachovat stávající 
využití (sídlištní zeleň a zeleň mezi komunikací Drahoňovského a železniční tratí).“. 
 
Dosavadní body 193 až 217 se označují jako body 194 až 218. 
 
22. V příloze č. 10 se za bod 216 vkládá bod 217, který včetně nadpisu zní: 
„217. Městská část Praha - Zličín 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.                    výměra (m2)  
Sobín 239/2  152 
Sobín 252/9    23 
Sobín 252/10    25 
Zličín 19/5    16 
Zličín 775/4    12 
Zličín 776/9  142 
Zličín 776/16  135 
  
b) Městská část Praha - Zličín není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu, 
 
c) Městská část Praha - Zličín je povinna u pozemků uvedených v písm. a) zachovat stávající využití 
(komunikace, chodníky, zeleň).“. 
 
Dosavadní body 217 a 218 se označují jako body 218 a 219. 
 
 
 
 

Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017. 
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Adriana Krnáčová, v. r. 
primátorka hlavního města Prahy 

 
 

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