
    
10. 

 
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 14. 6. 2018 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 
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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, 
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. 
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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, obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2017 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 10/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2017 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 15/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 18/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 20/2017 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 21/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 24/2017 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2018 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2018 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 8/2018 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet: 
„Žižkov          3439/2            42 
 Žižkov           3607/5            4 
 Žižkov 913/3              31 
 Žižkov 913/4              4 
 včetně staveb a terénních úprav na pozemcích parc. č. 3439/2, 3607/5, 3606/54, 3606/63, 
 3606/64 a 3606/65 v k. ú. Žižkov, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Břevnov 76/15            126 
 Břevnov 76/20            505 
 Břevnov 76/22            37 
 Břevnov 76/27            3900 
 Břevnov 76/28            320 
 Břevnov 76/50            392 
 Břevnov 244/34            372 
 Břevnov 244/35            103 
 Břevnov 244/37            41 
 Břevnov 244/40            423 
 Břevnov 2416/3            2046 
 Břevnov 2441/4            328 
 Břevnov 2552/42 90 
 Břevnov 3601/2            764 
 Břevnov 3601/3            230  
 Břevnov 3771/5            1047 
 Břevnov 3771/6            3 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  v KN“. 
 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet: 
„Střížkov 532/44 3         745 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu  v KN“. 
 
4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet: 
„Prosek  575/13            144 
 Prosek 575/14            216 
 Prosek 575/19            1255 
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 Prosek 575/34            192 
 Vysočany  1908/9            4052 
 včetně terénních a sadových úprav na pozemcích parc. č. 575/19 a 575/34 v k. ú. Prosek  a parc. 
č. 1908/9 v k. ú. Vysočany, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet: 
„Točná            861/18                12313“. 
 
6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet: 
„Stodůlky 87/2                     38 
 Stodůlky 94/1                     198 
 Stodůlky 94/2                     44 
 Stodůlky 94/3                     58 
 Stodůlky 97/49                   329 
 Stodůlky 97/50                   62 
 Stodůlky 97/51                   41 
 Stodůlky 97/52                   21 
 Stodůlky 97/53                   146 
 Stodůlky 97/54                   96 
 Stodůlky 97/56                   24 
 Stodůlky 97/57                   81 
 Stodůlky 97/58                   1160 
 Stodůlky 97/59                   199 
 Stodůlky 97/60                   4 
 Stodůlky 97/62                   2877 
 Stodůlky 162/267               185 
 Stodůlky 2171/85               93 
 Stodůlky 2342/797             1680 
 Stodůlky 2342/798             101 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
7. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Kunratice na konci doplňuje tento výčet: 
„Kunratice 2344/47     4981 
 Kunratice 2344/48     613 
 Kunratice 2344/57     39 
 Kunratice 2344/63     2526 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu   v KN“. 
 
8. V příloze č. 7 části A se v části Praha 18 na konci doplňuje tento výčet: 
„Letňany 470/15                 163 
 Letňany 799/1 (id. 5/6)     212  
 Letňany 799/2                 224 
 Letňany 800/1                 311“. 
 
9. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Libuš na konci doplňuje tento výčet: 
„Písnice 558/14                  40“. 
 
10. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Přední Kopanina na konci doplňuje tento výčet: 
„Přední Kopanina 734/3      2 
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 Přední Kopanina 734/4      236 
 Přední Kopanina 741/3        234“. 
 
 
 
 
11. V příloze č. 7 části B se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet: 
„Žižkov            2182/54           79 
 Žižkov             3606/1             327 
 Žižkov             3606/67           150“. 
 
12. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:  
 „Motol   484/3              950 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
  
13. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Královice na konci doplňuje tento výčet:  
 „Královice    348/1               4846 
  včetně stavebních objektů rybníka V Mydlinkách“. 
 
14. V příloze č. 10 se v bodu 15 
slova 
„a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území        parc. č.        výměra (m2)        č. pop. 
Žižkov              400                   614                 1050 
Žižkov              401                   165 
 
b) Městská část Praha 3 se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 3 se zavazuje, že využije nemovitosti uvedené v písmenu a) v souladu se 
záměrem, objekt jako lázeňské zařízení s doplňkovou činností. 
 
d) V případě změny využití objektu je městská část Praha 3 povinna požádat hlavní město Prahu o 
odejmutí nemovitostí uvedených v písmenu a) ze svěřené správy, a to ve lhůtě 90 dnů ode dne změny 
využití objektu.“ 
 
nahrazují slovy: 
„a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území      parc. č.        výměra (m2)          č. pop. 
Žižkov             400                    614                 1050 
Žižkov             401                    165 
 
b) Městská část Praha 3 se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 3 se zavazuje, že využije nemovitosti uvedené v písmenu a) v souladu se 
záměrem, rekonstrukce budovy za účelem zachování bytového využití domu.“. 
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15. V příloze č. 10 se za bod 75 vkládá bod 76, který včetně nadpisu zní: 
„76. Městská část Praha 6 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí:       
 
kat. území parc. č.          výměra (m2)  
Břevnov 76/27                 3900 
Břevnov 2416/3                 2046 
Břevnov 3601/2                  764 
Břevnov 3601/3                  230 
 
b) Městská část Praha 6 je povinna využívat pozemek parc. č. 76/27 v k. ú. Břevnov, který přešel 
na hlavní město Prahu z Pozemkového fondu České republiky smlouvou o bezúplatném převodu 
pozemku č. 1006991001 ze dne 5. 11. 2010, k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou 
pro bydlení. 
 
c) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, na 
základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 76/27 v k. ú. Břevnov 
do vlastnictví hlavního města Prahy, kterým by zamýšlená stavba nebyla stavbou veřejně prospěšnou 
nebo stavbou pro bydlení, je městská část Praha 6 povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí 
pozemku ze svěřené správy za účelem jeho převedení zpět na Pozemkový fond České republiky za 
stejných podmínek, za jakých byl převeden na hlavní město Prahu, a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí 
účinnosti opatření obecné povahy o změně závazné části územně plánovací dokumentace nebo 
nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. Jestliže nebude možné pozemek převést zpět na 
Pozemkový fond České republiky, protože bude ve vlastnictví třetí osoby, zavazuje se městská část 
Praha 6 k tomu, že ve stejné lhůtě poskytne Pozemkovému fondu České republiky náhradu za tento 
pozemek v penězích. Výše náhrady bude rovna ceně pozemku ke dni uzavření smlouvy, na jejímž 
základě byl pozemek hlavnímu městu Praze převeden, a to podle cenového předpisu platného k 
témuž dni. 
 
d) Městská část Praha 6 je povinna zajistit Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a. s., trvalý 
přístup bez omezení na pozemek parc. č. 2416/3 v k. ú. Břevnov, z důvodu oprav a údržby lávky 
pro pěší. 
 
e) Městská část Praha 6 je povinna v případě prodeje pozemků parc. č. 3601/2 a 3601/3 
v k. ú. Břevnov převést do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 50 
% z kupní ceny těchto pozemků.“.  
 
Dosavadní body 76 až 273 se označují jako body 77 až 274. 
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16. V příloze č. 10 se za bod 97 vkládá bod 98, který včetně nadpisu zní: 
„98. Městská část Praha 8 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí:       
 
kat. území parc. č.              výměra (m2)  
Střížkov 532/44                  3745 
 
b) Městská část Praha 8 je povinna pozemek uvedený v písmenu a) využít v souladu se záměrem 
výstavby bytových domů. 
 
c) Městská část Praha 8 je povinna v případě prodeje pozemku uvedeného v písmenu a) převést do 
30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 50 % z kupní ceny tohoto 
pozemku.“.  
 
Dosavadní body 98 až 274 se označují jako body 99 až 275. 
 
17. V příloze č. 10 se za bod 111 vkládá bod 112, který včetně nadpisu zní: 
„112. Městská část Praha 9 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí:       
 
kat. území parc. č.              výměra (m2)  
Prosek            575/19                  1255 
Prosek            575/34                  192 
 
b) Městská část Praha 9 je povinna v případě prodeje pozemků uvedených v písmenu a) převést do 
30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 50 % z kupní ceny těchto 
pozemků.“.  
 
Dosavadní body 112 až 275 se označují jako body 113 až 276. 
 
18. V příloze č. 10 se za bod 167 vkládá bod 168, který včetně nadpisu zní: 
„168. Městská část Praha 13 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.          výměra (m2)  
Stodůlky 97/62                 2877 
Stodůlky 2342/797     1680 
 
b) Městská část Praha 13 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 
či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 13 je povinna u pozemků uvedených v bodě a) zachovat stávající využití 
(sportoviště a parkoviště se zelení).“. 
 
Dosavadní body 168 až 276 se označují jako body 169 až 277. 
 



8 
 

 
Čl. II 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. srpna 2018. 

 
 

 
Adriana Krnáčová, v. r. 

primátorka hlavního města Prahy 
 
 

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