Příloha č.1
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Vymezení území městských částí:
	
PRAHA 1
   
	Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částí) Josefov, Hradčany, Staré Město, Malá Strana, Nové Město, Holešovice, Vinohrady s těmito hranicemi :
    
Od křižovatky ulic U Brusnice a Jelení směřuje hranice východním směrem středem tramvajového tělesa v ulici Jelení, Mariánské hradby až ke křižovatce s ulicí Badeniho, kde se stáčí k severu, po 15-ti metrech ve středu tramvajového tělesa směřuje k vnějšímu chodníku ulice Na baště sv. Tomáše, dále ulicí Na baště sv. Tomáše, mezi Kramářovou vilou a Hanavským pavilonem, je totožná s k.h. Hradčany-Holešovice, dále vede ke křižovatce ulic U bruských kasáren a nábř. Edvarda Beneše, kde se stáčí k východu středem komunikace nábřeží, na křižovatce nábřeží Edvarda Beneše a ulice U plovárny opustí k.h. a pokračuje středem komunikace nábřeží až na Čechův most ke středu koryta Vltavy, které je totožné s k. h. Staré Město-Holešovice, pokračuje po této k.h. k východu středem kanálu mezi ostrovem Štvanice a nábř. Ludvíka Svobody, 20 metrů před středem komunikace na Hlávkově mostě se stáčí v pravém úhlu k jihu po k.h. Nové Město-Karlín ke křižovatce ulic Na Poříčí a Na Florenci, dále podél fronty domů v ulici Na Florenci, dále po spojnici rohu domů v ulici Na Florenci a rohem ulice Křižíkovy a Na Florenci a dále podél východního okraje komunikace Wilsonova tento směr sleduje přes nádraží Masarykovo na křižovatku ulic Hybernská a U Bulhara, zde se napojuje na k.h. Nové Město-Vinohrady a sleduje tuto hranici až k Legerově ulici, jde jejím středem. Od křižovatky s Legerovou ulicí jde jejím středem (takže budovy Smetanova divadla a bývalého FS jsou v katastru Vinohrad, ale na území MČ Praha 1) až na křižovatku Legerovy ulice s Žitnou, dále středem Žitné ulice až na Karlovo náměstí, kde se stáčí k severu, vede středem Vodičkovy ulice ke křižovatce s Lazarskou, středem Lazarské ke Spálené, středem Myslíkové k Masarykovu nábřeží, dále k jihu středem tramvajového tělesa po Masarykově nábřeží k Jiráskovu náměstí, odtud osou Jiráskova mostu do jeho středu, odtud vede korytem Vltavy po k.h. Smíchov-Nové Město směrem severním až ke k.h. Nové Město-Staré Město, obchází jižní špici Střeleckého ostrova a středem ramene Vltavy mezi Střeleckým ostrovem a Židovským ostrovem, až k ose Mostu legií, dále středem Mostu legií a středem Vítězné ulice na křižovatku Újezd, ve středu křižovatky na Újezdě se hranice v pravém úhlu lomí k jihu a po 40-ti metrech se lomí k západu podle boční fasády č.p. 415, která je totožná s vnější plochou Hladové zdi, dále podle této plochy pokračuje (rovněž podle vnější plochy citadely) podle vnější půdorysové hrany opevnění, které na zeď navazuje až k ulici Diskařské, jejím středem k ulici Dlabačov, středem tramvajového tělesa v ulici Dlabačov k ulici Keplerově, středem tramvajového tělesa v ulici Keplerově a dále ulicí Jelení.


PRAHA 2
     
	Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částí) Vinohrady, Vyšehrad, Nové Město, Nusle s těmito hranicemi:
     
Od poloviny Jiráskova mostu středem komunikace na pravý břeh Vltavy, dále středem komunikace Masarykova nábřeží až ke křižovatce s ulicí Myslíkovou, dále středem Myslíkovy, středem Spálené ke křižovatce s Lazarskou, ke křižovatce s Vodičkovou, kde se stáčí k jihu, tímto směrem středem Vodičkovy ulice, středem Žitné, středem Legerovy, středem Wilsonovy, středem ulice U Bulhara, středem Seifertovy až na křižovatku s Italskou, po k.h. Žižkov-Vinohrady, středem Vozové ulice, středem Slavíkové (až po křižovatku s Ondříčkovou ulicí stále po k.h., dále středem Slavíkovy, v přímém směru náměstím Jiřího z Poděbrad, středem ulice U Vodárny, středem Korunní, 40 metrů směrem západním, kde se stáčí k jihu a pokračuje ulicí U Vodárny na křižovatku s ulicí Slovenskou, kde se obrací k západu a pokračuje středem ulice Slovenské, středem Máchovy až na křižovatku s Rybalkovou, dále Rybalkovou, kde je totožná s k.h.Vršovice-Vinohrady až na křižovatku s ulicí Košickou, dále ulicí U Vršovického nádraží až k Botiči, kde se lomí v pravém úhlu k západu a probíhá dále po pravém břehu Botiče, dále ulicí Na ostrůvku po k.h.Nusle-Vinohrady (podél zadní fasády domů Na ostrůvku) až na křižovatku s ulicí Bělehradskou, dále středem Bělehradské, 10 metrů za železnou lávkou přes Bělehradskou ulici, kde se hranice stáčí k jihu podél železničního tělesa tangenciálně k Fričově ulici, kde se lomí k jihu přetíná železniční těleso, navazuje na k.h. Vinohrady-Nusle. Pokračuje po k.h. po jižním okraji železničního tělesa směrem k západu k ulici Svatoplukově, dále středem ulice Krokovy až po křižovatku s ulicí Slavojovou, kde se lomí k jihu a dále prochází středem zahrad směrem západním za domy čp. 1100, 1174, 818 a 827 až ke k.h. Vyšehrad-Nusle a po ní pokračuje po jižní hraně Vyšehradského opevnění k TKÚ Vyšehrad -Podolí-Nusle a dále pokračuje podél hradeb do středu Vltavy k TKÚ Smíchov-Podolí-Vyšehrad a dále středem Vltavy až do středu Jiráskova mostu.


PRAHA 3
     
	Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částí) Žižkov, Vinohrady, Vysočany, Strašnice, s těmito hranicemi :
    
 Od křižovatky ulic Korunní a U vodárny na k.h. Žižkov-Vinohrady, středem ulice U vodárny k severu v přímém směru náměstím Jiřího z Poděbrad, dále středem Slavíkovy, středem Vozové až na křižovatku s Italskou, dále středem Italské na křižovatku se Seifertovou, dále středem Seifertovy ulice k severozápadu až k TKÚ Žižkov-Vinohrady-Nové Město (křižovatka U Bulhara), z tohoto TKÚ po k.h. Nové Město-Žižkov, ulicí Husitskou po vnější hraně opěrné zdi směrem východním až na křižovatku s Trocnovskou, dále středem Trocnovské ulice až na křižovatku s Pernerovou k TKÚ Žižkov-Nové Město-Karlín, dále po k.h. Žižkov-Karlín středem Pernerovy, dále sleduje půdorysovou hranu opěrné zdi směrem k východu až k č.p. 413 (Karlín), zde odbočuje na jih a podle západní zdi domu čp. 413 (Karlín) k tělesu železniční trati, dále na východ podél tělesa železniční trati tvořící k.h. Žižkov-Karlín, dále po této k.h. míjí ulici Na Špitálsku, přetíná ulici Pod plynojemem a odtud po 80-ti metrech se v pravém úhlu obrací k domu čp. 975 (Žižkov) a probíhá dále po k.h. Žižkov-Libeň až po TKÚ Žižkov-Libeň-Vysočany, dále po k.h. Žižkov-Vysočany 700 metrů, kde se lomí v pravém úhlu směrem východním, prochází k.ú. Vysočany až po ulici Spojovací, dále středem ulice Spojovací k jihu až na křižovatku s ulicí Na Balkáně, kde je TKÚ Žižkov-Hrdlořezy-Vysočany, dále po k.h. Žižkov-Hrdlořezy, ulicí Českobrodskou, po 300 metrech se lomí jihozápadně a stále sleduje k.h. Žižkov-Hrdlořezy, až k TKÚ Žižkov-Hrdlořezy-Malešice, dále po k.h. Žižkov-Malešice směrem jihozápadním až po ulici Malešickou,přechází přes železniční trať k TKÚ Malešice-Žižkov- Strašnice, dále podle železničního tělesa a současně po k.h. Strašnice-Žižkov až k ulici Nad Třebešínem III po č.p. 258 (Strašnice), odtud po ulici Nad Třebešínem II, středem této ulice k domu č.p. 3126 a 3127 (Strašnice), dále podél oplocení domů v ulici Na Třebešíně č.p. 1021 - 1259 (Strašnice) do ulice K Červenému dvoru po křižovatku s ulicí Na Třebešíně, dále směrem jihozápadním ulicí Na Třebešíně až po ulici Pod kapličkou, která je k.h. Žižkov-Strašnice,ke křižovatce s ulicí Nad vodovodem, která je k.h. Žižkov-Strašnice, dále středem ulice Pod židovskými hřbitovy k ulici Vinohradské, 160 metrů po Vinohradské směrem jihovýchodním, až k ulici U vinohradského hřbitova a dále středem Šrobárové až na křižovatku s ulicí Jičínskou odtud dále středem ulice Korunní až na křižovatku s ulicí U vodárny.


PRAHA 4
     
	Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částí) Lhotka, Hodkovičky, Braník, Krč, Michle, Podolí, Záběhlice, Nusle, Vinohrady s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Smíchov-Podolí-Vyšehrad po k.h. Vyšehrad-Podolí směrem severovýchodním po jižním okraji bývalého opevnění Vyšehradu k TKÚ Podolí-Vyšehrad-Nusle k ulici Podolské schody, dále po k.h. Vyšehrad-Nusle tj. dále podél opevnění, 40 metrů za nejvýchodnějším výběžkem opevnění opouští k.h.,lomí se v ulici Na Bučance směrem východním podle severozápadního okraje parcel č. 1519, 1515,1513, 1509 (Nusle) až do středu parcely č. 3062, dále středem této parcely směrem severním až do středu Krokovy ulice, dále středem Krokovy ulice, na jejím konci se lomí v pravém úhlu k drážnímu tělesu a pokračuje podél jeho jižního okraje k Botiči, kde se napojuje na k.h. Nusle-Vinohrady, dále po této k.h. , po jejím opuštění pokračuje v přímém směru až k ulici Fričově, kde se napojuje na železniční těleso, které sleduje po jeho jižním okraji severovýchodním směrem až k ulici Bělehradské, dále směrem jihovýchodním středem ulice Bělehradské až ke k.h. Nusle-Vinohrady (5 metrů za železniční lávkou přes ulici Bělehradskou), dále po k.h. Nusle-Vinohrady po jižním okraji železničního tělesa až k přemostění Botiče - k TKÚ Vršovice-Nusle-Vinohrady, dále po k.h. Nusle-Vršovice až k TKÚ Nusle-Vršovice-Michle, dále po k.h. Vršovice-Michle až ke středu severního konce ulice Nad vinným potokem, zde opouští k.h. a jde středem ulice Nad vinným potokem směrem jižním až k severnímu okraji ulice U plynárny, probíhá 50 m po severním okraji ulice U plynárny, po 50-ti metrech se lomí k severovýchodu k železničnímu tělesu, po 35 metrech podél železničního tělesa odbočuje k východu podle severního okraje domů čp. 454, 427, 439, 438 (Michle) za domem čp. 438 se odklání na sever k domu čp. 262 (Michle), po 40-ti metrech se odklání k severu, dále v pravém úhlu k východu podél severního okraje domu čp. 263 (Michle), odtud 50 metrů ulicí Pod Sychrovem I., kde se lomí směrem jižním až k jižnímu okraji ulice Na křivce, po jižním okraji této ulice až k domu čp. 1308 (Michle), odtud 14 metrů směrem jihovýchodním k okraji cesty a dále podél jejího západního okraje k jihu až ke středu ulice U plynárny, dále středem ulice U plynárny až ke křižovatce s ulicí Chodovskou, dále středem Chodovské až ke křížení s Botičem, dále po pravém břehu původního koryta Botiče, kde jde podél k.h. Michle-Záběhlice, která vede středem původního koryta Botiče, k soutoku s náhonem od Hamerského rybníka, dále po pravém břehu náhonu k okraji ulice Na lávce, kde se stáčí k jihu po 60-ti metrech na severním okraji ulice Zárybničné, po tomto okraji k jihu až na konec ulice, kde se lomí směrem jihozápadním k trafostanici, dále se stáčí v pravém úhlu na jih po 20-ti metrech pod vedením vysokého napětí, pod tímto vedením směrem jihovýchodním, protíná ulici Ke Spořilovu, dále v přímém směru 450 metrů, kde se odklání od vedení vysokého napětí a směřuje k retenční nádrži po k.h. Záběhlice-Chodov, dále po severním břehu retenční nádrže, po okraji Michelského lesa až k TKÚ Chodov-Michle-Kunratice, dále po k.h. Michle-Kunratice po rozhraní Michelského a Kunratického lesa až ke Kunratickému potoku k TKÚ Krč-Michle-Kunratice, dále po k.h. Krč-Kunratice se stáčí k Vídeňské ulici, protíná ulici Ve Štíhlách a Pod jalovým dvorem, přechází zpět Vídeňskou ulicí směrem východním, dále směrem jižním k okraji Kunratického lesa na křižovatku ulice K zeleným domkům, odtud směrem západním k TKÚ Krč-Libuš-Kunratice, dále po k.h. Krč-Libuš až k TKÚ Lhotka-Krč-Libuš, dále po severní straně ulice Mirotické a Libušské po k.h. Libuš-Lhotka až k TKÚ Lhotka-Krč-Libuš, dále po k.h. Libuš-Lhotka až k TKÚ Libuš-Lhotka-Kamýk, dále po k.h. Lhotka-Kamýk ke křižovatce s ulicí V zálesí odbočuje na jihozápad do ulice Mariánské, dále ulicí Mariánskou až k ulici Růženínské a dále stále po k.h. Lhotka-Kamýk až k ulici Na dlouhé mezi, po jejím jižním okraji, dále ulicí V lučinách až k ulici V mokřinách, přechází Zátišský potok po ulici Čsl.exilu, při severním okraji ulice Čsl. exilu, což je k.h. Hodkovičky-Modřany ke křižovatce s ulicí Modřanskou, kterou protíná a vede středem Zátišského potoka do středu koryta Vltavy, dále středem koryta po proudu směrem severním.


PRAHA 5
     
	Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částí) Hlubočepy, Jinonice, Radlice, Košíře, Smíchov, Motol, Břevnov, Malá Strana s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Břevnov-Řepy-Motol při jižním okraji zástavby v ulici Na břevnovské pláni směrem východním, dále po k.h. Břevnov-Motol směrem východním po okraji zalesnění, dále po severním okraji Kukulovy ulice, dále Motolskou až ke křižovatce se Šafráneckou ulicí, jižním okrajem ulice Nad Motolskou nemocnicí ke křižovatce s ulicí Podbělohorskou, stále po k.h. Břevnov-Motol, dále po severním okraji ulice Podbělohorské, až k TKÚ Břevnov-Smíchov-Motol, dále po k.h. Břevnov-Smíchov k usedlosti Spiritka, kde opouští k.h., dále 200 metrů po jižním okraji ulice Spiritka směrem jihozápadním, kde se lomí směrem východním, po 240 metrech naváže na severozápadní okraje zahrad domů ve Zdíkovské ulici, dále prochází po jižních hranicích pozemků 4213/1 a 4213/2, dále podle jihovýchodního okraje pozemku 4206 tj. jižně od Hybšmanky k domu čp. 263, protíná pozemek 4204 a po východním okraji pozemku 4203/1 se vrací na k.h. Břevnov-Smíchov, po jižním okraji ulice Atletické až na křižovatku s ulicí Turistickou, 50 metrů po západním okraji ulice Turistické směrem k jihu na křižovatku s ulicí Vaníčkovou, 150 metrů po jižním okraji ulice Vaníčkovy, dále po k.h. k ulici Šermířské, po jejím jižním okraji k TKÚ Břevnov-Hradčany-Smíchov na bývalém opevnění Prahy, dále po k.h.Smíchov-Hradčany, podél vnějšího okraje opevnění k TKÚ Malá Strana-Hradčany-Smíchov, dále po k.h. Smíchov-Malá Strana podél vnějšího okraje Hladové zdi, opouští k.h., která se odklání na jih a pokračuje podél Hladové zdi v přímém směru v prodloužení až na Újezd, 40 metrů ulicí Újezd směrem severním, dále středem ulice Vítězné na most Legií, 70 metrů středem mostu Legií, odtud středem ramene Vltavy mezi Židovským a Střeleckým ostrovem po k.h. Nové Město-Smíchov až TKÚ Staré Město-Nové Město-Smíchov, proti jižní špici Střeleckého ostrova, dále středem koryta Vltavy směrem jižním po k.h. Smíchov-Nové Město, dále pokračuje k TKÚ Nové Město-Smíchov-Vyšehrad, dále středem Vltavy po k.h. Smíchov-Vyšehrad k TKÚ Smíchov-Vyšehrad-Podolí, dále po k.h. Smíchov-Podolí až k TKÚ Smíchov-Podolí-Hlubočepy, dále po k.h. Hlubočepy-Podolí k TKÚ Podolí-Braník-Hlubočepy, dále po k.h. Hlubočepy-Braník k TKÚ Hlubočepy-Braník-Malá Chuchle, kde se odklání k západu po k.h. Malá Chuchle-Hlubočepy, protíná levý břeh Vltavy, dále ulice Strakonickou a Zbraslavskou, kde se stáčí směrem jihozápadním, probíhá jižně od Filmového studia Barrandov, přetíná ulici K Barrandovu, dále směřuje k ulici Ke Smíchovu, kde protíná TKÚ Slivenec,-Malá Chuchle-Hlubočepy, dále po k.h. Hlubočepy-Slivenec, ulicemi Ke Smíchovu a Smaragdovou, podle ulice K Barrandovu k TKÚ Hlubočepy-Slivenec-Holyně, po k.h. Hlubočepy-Holyně po východním okraji obce Holyně směrem severním k Dalejskému potoku, k TKÚ Jinonice-Holyně-Hlubočepy, dále po k.h. Jinonice-Holyně, po několika metrech se lomí k severu a tangenciálně navazuje na jihovýchodní oblouk ulice K Opatřilce. Touto ulicí směrem severním dále ulicí K Nové Vsi a na křižovatce v její severní části dále k severu podél západního okraje průmyslového  objektu čp.520 až k ulici Jeremiášově a dále po stávající hranici k TKÚ Břevnov-Řepy-Motol.


PRAHA  6
 
Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částí) Ruzyně, Liboc, Břevnov, Veleslavín, Vokovice, Dejvice, Střešovice, Bubeneč, Hradčany s těmito hranicemi:
     
Od TKÚ Ruzyně-Dobrovíz-Kněževes po k.h. Ruzyně-Kněževes směrem východním k TKÚ Kněževes-Tuchoměřice-Ruzyně, po k. h. Tuchoměřice-Ruzyně k TKÚ Tuchoměřice-Přední Kopanina-Ruzyně po k.h. Ruzyně-Přední Kopanina k TKÚ Ruzyně-Přední Kopanina-Liboc,po k.h. Přední Kopanina-Liboc k TKÚ Přední Kopanina-Nebušice-Liboc, po k.h. Liboc-Nebušice k TKÚ Vokovice-Liboc-Nebušice, dále po k.h. Nebušice-Vokovice k TKÚ Nebušice-Vokovice-Dejvice, dále po k.h. Nebušice-Dejvice k TKÚ Nebušice-Horoměřice-Dejvice, dále po k.h. Horoměřice-Dejvice k TKÚ Horoměřice-Lysolaje-Dejvice, přechází ulici Horoměřickou, jde směrem severovýchodním po k.h. Lysolaje-Dejvice až k TKÚ Lysolaje-Sedlec-Dejvice v Lysolajském údolí, odtud po k.h. Sedlec-Dejvice k TKÚ Sedlec-Dejvice-Bubeneč,dále po k.h.Dejvice - Sedlec do čtyřmezí Sedlec -Troja -Bubeneč -Dejvice, dále po k.h. Bubeneč -Troja od které se odklání po hranici parcel východně od plotu čističky na Císařském ostrově, přechází do středu plavebního průplavu, stáčí se k východu proti proudu průplavu, po 100 metrech se opět lomí k jihu a probíhá podle východního oplocení Císařského mlýna, dále po východním okraji drážního pozemku nádraží Praha - Bubeneč až k okraji železničního tělesa, kde se stáčí k západu, v Goethově ulici od železničního tělesa směrem jihovýchodním, po severozápadním okraji Goethovy ulice k č.p. 26 (Bubeneč), dále po severním okraji parcel objektů č. 9, 52, 28, (Bubeneč) až k ulici Wolkerově, dále severním okrajem náměstí Pod kaštany, po severním okraji objektu ruského velvyslanectví až k železničnímu tělesu, po západním portálu tunelu železniční tratě se stáčí podél jihovýchodního okraje železničního tělesa směrem jihozápadním až do středu ulice U Vorlíků, touto ulicí až do středu ulice Milady Horákové ke k.h. Bubeneč-Holešovice, po této hranici směrem západním až k čtyřmezí k.ú. Dejvice-Bubeneč-Holešovice-Hradčany na křižovatce ulic Milady Horákové, Badeniho a Pelléovy, odtud po k.h. Hradčany-Holešovice středem ulice Badeniho až ke křižovatce s ulicí Chotkovou, zde opouští k.h. Hradčany-Holešovice, prochází západním směrem středem tramvajového tělesa ulice Chotkovy a ulice Mariánské hradby, dále středem tramvajového tělesa ulice Jelení, dále středem tramvajového tělesa v ulici Keplerově až na Dlabačov (stále středem tramvajového tělesa), dále po k.h. Břevnov-Hradčany tj. středem ulice Diskařské, dále po k.h. Břevnov-Hradčany po okraji bývalého opevnění Prahy k TKÚ Břevnov-Hradčany-Smíchov, po k.h. Smíchov-Břevnov, jižním okrajem ulice Šermířské, po okraji parcel přechází k severnímu oplocení domů na Hřebenkách tj. po k.h. Smíchov-Břevnov až k rozhraní parcel č.3852/2 ( Břevnov ) a 3729/1 (Smíchov) kde opouští k.h. a jde směrem jižním a po jižním okraji parcely č. 3851 se lomí k západu až k č.p. 263 , odtud po jihovýchodním okraji parcely č. 3846 , dále po jižním okraji parcel č. 3836 a 3834, dále po jižním okraji parcely č. 3828  a dále směrem západním až k hotelu Spiritka, 200 metrů po jižním okraji ulice Spiritka, kde se vrací na k.h. Smíchov-Břevnov (tato k.h. probíhá jižně od Ladronky), k TKÚ Smíchov-Břevnov-Motol, dále po k.h. Břevnov-Motol, od jihozápadního rohu parcely domu čp. 1975 směrem severním do ulice Čistovické, dále ulicí Thurnovou až do středu křižovatky s ulicí Malobřevnovská, kde se lomí k západu a dále po stávající hranici až k TKÚ Ruzyně -Dobrovíz-Kněževes.


PRAHA 7
     
	Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částí) Bubeneč, Holešovice, Libeň s těmito hranicemi :
    
 Od TKÚ Troja-Bubeneč-Holešovice ve středu Vltavy proti proudu po k.h. Holešovice-Troja k TKÚ Holešovice-Troja-Libeň, dále po k.h. Libeň-Troja k ulici Povltavské, kde se odklání od k.h. Libeň-Troja, jde jižně od objektu VŠ kolejí k mostu Barikádníků, středem mostu do středu Vltavy, středem Vltavy po k.h. Karlín-Holešovice směrem k jihu, protíná středem Libeňský most k jižní hraně mostu na TKÚ Holešovice-Libeň-Karlín, dále po k.h. Karlín-Holešovice, u východní špice ostrova Štvanice přechází do středu průplavu, pokračuje po k.h. Holešovice-Karlín směrem západním k TKÚ Holešovice-Karlín-Nové Město, dále po k.h. Holešovice-Nové Město, u západního výběžku ostrova Štvanice se vrací do středu Vltavy, dále k TKÚ Holešovice-Nové Město-Staré Město, dále po k.h. Staré Město-Holešovice k Čechovu mostu, kde opouští k.h., otáčí se ve středu Čechova mostu k severu, přechází na nábřeží Edvarda Beneše, dále středem tramvajového tělesa směrem západním na křižovatku s ulicí U bruských kasáren, kde se vrací na k.h. v TKÚ Malá Strana - Hradčany - Holešovice, dále směrem severním po k.h. Holešovice-Hradčany mezi Hanavským pavilonem a Kramářovou vilou k ulici Na baště sv.Tomáše, do středu ulice Badeniho, středem ulice Badeniho ke čtyřmezí k.ú. Hradčany-Dejvice-Bubeneč-Holešovice, na křižovatce ulic Milady Horákové, Pelléovy a Badeniho, dále středem ulice Milady Horákové směrem východním po k.h. Holešovice-Bubeneč ke křižovatce s ulicí U Vorlíků, středem ulice U Vorlíků k železničnímu tělesu, po jeho jižním okraji až k západnímu portálu železničního tunelu, dále po severním okraji objektu ruského velvyslanectví, po severním okraji náměstí Pod kaštany k ulici Wolkerově, kde se odklání na sever po okraji parcely 1772 (Bubeneč) až k parcele 1771 (Bubeneč) podle jejího jižního okraje se odklání na západ směrem k č.p. 28, 52, 9 (Bubeneč), až ke Goetheho ulici. Podle Goetheho ulice k nádraží Praha-Bubeneč, protíná železniční těleso a prochází směrem severním středem parcely 2131 (Bubeneč), dále parcelou 1888/1 a protíná parcelu 1742/1 (Bubeneč), dále po východním okraji Císařského mlýna k plavebnímu průplavu, 110 m středem průplavu po proudu, kde se otáčí na sever, dále po východním okraji čistírny vod na Císařském ostrově a přechází do středu Vltavy na k.h. Troja-Bubeneč, po této k.h. k TKÚ Troja-Bubeneč-Holešovice.


PRAHA 8

	Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částí) Troja, Libeň, Karlín, Nové Město, Kobylisy, Bohnice, Čimice, Střížkov, Žižkov s těmito hranicemi :

 Od TKÚ Roztoky-Zdiby-Bohnice na pravém břehu Vltavy ve středu koryta Chaberského potoka směrem východním, jeho středem k TKÚ Bohnice -Čimice-Zdiby, dále směrem východním po k. h. Čimice-Zdiby až k TKÚ Čimice-Zdiby-Dolní Chabry, dále po k. h. Čimice-Dolní Chabry středem Chaberského potoka až k západnímu okraji obce Dolní Chabry, kde se lomí směrem jižním po k. h. Dolní Chabry-Čimice k TKÚ Kobylisy-Čimice-Dolní Chabry na severním okraji ulice K Ládví. Dále po k. h. Dolní Chabry-Kobylisy, protíná ulici Ústeckou a probíhá po jižním okraji ulice U větrolamu k TKÚ Dolní Chabry-Ďáblice-Kobylisy, dále po západním okraji Ďáblického háje po k. h. Ďáblice -Kobylisy k ulici Žernosecké, kde se k. h. lomí na východ, probíhá jižním okrajem Ďáblického háje, protíná ulici Ďáblickou k TKÚ Kobylisy-Ďáblice-Střížkov, dále po k. h. Ďáblice-Střížkov, po severním  okraji starého Ďáblického hřbitova, protíná ulici Libereckou a pokračuje k TKÚ Ďáblice- Střížkov-Letňany, odtud 300 m směrem jižním po k. h. Střížkov-Letňany, kde hranici opouští a směřuje na západ k ulici Liberecké, středem ulice Liberecké až ke křižovatce s Vysočanskou, kde se dostává na k. h. Střížkov-Libeň, 390 m po této katastrální hranici po ulici Liberecké, kde se odklání na jihovýchod, prochází přes parcelu č. 516/6, po hranici parcely č. 516/38 č. 7/6 a východně pokračuje po hranici parcely č. 7/9 a dále po hranici parcely č. 7/2 a parcely č. 11 směrem jihovýchodním až k bodu styku parcel č. 11, č. 568/10 a č. 496/121, dále jihovýchodním směrem k ulici Teplické, 210 m severním okrajem ulice Teplické ke křižovatce s ulicí Litoměřickou, prochází parcelou č.76/1 (Střížkov), směrem jihozápadním k ulici Habartické, severním okrajem Habartické k čp. 547  (Střížkov), kde protíná k. h. Střížkov-Libeň. Odtud po severním okraji parcely č. 2019/1 (Libeň) až k parcele č. 2098/1 (Libeň), po jejím východním okraji směřuje na jih k ulici Na stráži,po severním okraji této ulice ke křižovatce s ulicí Nad Kundratkou, kde přechází na k. h. Libeň-Prosek, vede středem ulice Nad Kundratkou, dále středem ulice Na rozhraní na křižovatku s ulicí Proseckou, kde je TKÚ Prosek-Libeň-Vysočany, odtud po k. h. Libeň-Vysočany směrem jihovýchodním k železniční trati Praha-Všetaty, na jižním okraji železničního tělesa opouští k. h. a lomí se podél jižního okraje železničního tělesa směrem západním, sleduje železniční trať Praha-Všetaty až ke křížení s tratí Praha-Kolín, odtud po jižním okraji železničního tělesa Praha-Kolín 200 m na východ, kde se lomí k jihozápadu a pokračuje po jižní hranici drážní parcely č. 4025 (Libeň) k domu čp. 975 (Žižkov), na jižní hranici této parcely se napojuje na k. h. Libeň-Žižkov, od domu čp. 975 jde 25 m na sever, kde se lomí na západ, pokračuje k ulici Pod plynojemem, kde opouští k. h. Libeň-Žižkov. Pokračuje jižním okrajem parcely č. 4444/1 (Žižkov) k čp. 96 (Žižkov) a přechází na k. h. Karlín-Žižkov, po této k. h. po severním okraji železničního tělesa trati Praha-Kolín až k domu čp. 412 (Karlín) v Pernerově ulici, jižním okrajem Pernerovy ulice ke křižovatce s ulicí Trocnovskou, dále středem Trocnovské k TKÚ Karlín-Žižkov-Nové Město, dále po k. h. Žižkov-Nové Město až ke křižovatce s ulicí Husitskou, podle opěrné zdi v ulici Husitské ke křižovatce U Bulhara k TKÚ Nové Město-Žižkov-Vinohrady, dále po k. h. Vinohrady-Nové Město  70 m středem ulice Hybernské ke křižovatce s ulicí Wilsonovou, kde opouští k. h. a lomí se na sever, sleduje ulici Wilsonovu ke křižovatce ulic Na Florenci a Křižíkovy, pokračuje ulicí Na Florenci po východní půdorysné hraně domů čp. 1270, 1413, a 1055 (Nové Město) u domu čp. 1055 přechází do středu ulice Těšnov, kde se napojuje na k. h. Karlín-Nové Město, po této hranici pokračuje směrem severním do středu plavebního průplavu na TKÚ Karlín-Nové Město -Holešovice, středem plavebního kanálu po k. h. Karlín-Holešovice směrem východním k východnímu výběžku Štvanice, kde přechází do středu Vltavy, dále po proudu Vltavy po k. h. Karlín-Holešovice k TKÚ Holešovice-Karlín-Libeň, dále po k. h. Libeň-Holešovice středem Vltavy k mostu Barikádníků směrem  severním  středem  mostu  na  pravé  předmostí, odtud k jihozápadnímu okraji VŠ koleje, dále do středu ulice Povltavské, ulicí Povltavskou na křižovatku s ulicí Pod lisem, ulicí Pod lisem na křižovatku s ulicí Trojskou, ulicí Trojskou až k čp. 196 (Troja), odtud cestou mezi čp. 196 a 122 (Troja) směrem severním až k cestě Pod Havránkou, po severním okraji této cesty až k domu čp. 219, kde se odklání směrem severním po cestě vedoucí k parcelám č. 1206 a č. 1207 (Troja), po jižním okraji těchto parcel a dále po jižním okraji parcel č. 1213/1 a č. 1304/1 (Troja), dále po jižnín a západním okraji lesíka k ulici K Pazderkám, středem této ulice k čp. 481 (Troja) odtud po jižní hranici pozemku domu čp. 478 (Troja) k ulici Na Farkách, po severním okraji ulice Na Farkách ke křižovatce s ulicí Farky , po západním okraji parcely č. 1362 (Troja), po k. h. Troja-Bohnice, dále po této hranici směrem západním do středu Vltavy na TKÚ Troja-Bohnice-Sedlec, dále po k. h. Bohnice-Sedlec, korytem Vltavy, k TKÚ Sedlec-Suchdol- Bohnice, dále po k. h. Suchdol-Bohnice k TKÚ Roztoky-Zdiby-Bohnice.


PRAHA 9

	Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částí) Vysočany, Libeň, Prosek,Střížkov, Hrdlořezy, Hloubětín, Malešice s těmito hranicemi :

 Od TKÚ Střížkov-Prosek-Letňany po k. h. Letňany-Prosek středem ulice Kytlické ke křižovatce s ulicí Opočenskou, dále po ulici Opočenské na křižovatku s ulicí Broumovskou, dále ulicí Broumovskou, protíná ulici Beranových k TKÚ Prosek-Letňany-Vysočany. Dále po k. h. Letňany-Vysočany k TKÚ Letňany-Kbely-Vysočany, dále po k. h. Kbely-Vysočany směrem jižním, protíná ulici Mladoboleslavskou a pokračuje k TKÚ Vysočany-Hloubětín-Kbely, dále po k. h. Vysočany-Hloubětín jižním směrem k průmyslovému polookruhu a dále k jihu k severnímu okraji Kbelské, na křižovatce s Kolbenovou opouští k. h. a vede středem Kbelské, dále se lomí podél severních hranic parcel v ulici Konzumní k západu až do středu komunikace spojující Poděbradskou a Kolbenovu, kde se lomí k jihu. Středem této komunikace vede až do středu Poděbradské, kde se lomí k východu a na křižovatce Poděbradská-Průmyslová se lomí opět k jihu a pokračuje středem Průmyslové, až ke katastrální hranici Hloubětín-Kyje a dále po k. h. Hloubětín-Kyje k železniční trati, kde pokračuje po této  k. h. a lomí se na západ podél severního okraje železničního tělesa,k trojmezí parcel č. 953/1, 657/1, 951/1, (Malešice), dále se lomí a jde směrem severním 56 metrů k jižnímu rohu parcely 651/1 (Malešice), dále po severním okraji parcely 652 ( Malešice) a po severním okraji parcely č. 115/1 ( Malešice), až k průsečíku s katastrální hranicí Malešice - Hrdlořezy a dále po této k. h. až k TKÚ Hrdlořezy-Malešice -Žižkov, dále po k. h. Hrdlořezy-Žižkov až k TKÚ Hrdlořezy-Žižkov-Vysočany, kde opouští k. h. a pokračuje v přímém směru po západním okraji ulice Spojovací až na křižovatku s ulicí K Žižkovu, kde se odklání na západ, jde podle jižního okraje parcel č. 1906, č. 1907/1, č. 2017, č. 1016 a č. 1915 (Vysočany). U parcely č. 1915 navazuje na k. h. Vysočany-Žižkov, protíná ulici Novovysočanskou a přichází k TKÚ Vysočany-Libeň-Žižkov, dále po k.h. Libeň-Žižkov k železničnímu tělesu, kde opouští k. h., jde po jižní straně železničního tělesa směrem severovýchodním, prochází křižovatku železničních tratí, odklání se podél východního okraje železniční trati Praha - Všetaty směrem severním, přetíná trať Praha - Hradec Králové, ulicí Čuprovu, pokračuje dále podél železničního tělesa až ke k. h. Vysočany-Libeň, odtud jde po této k. h. až k TKÚ Vysočany-Libeň-Prosek na Prosecké ulici, odtud po k. h. Libeň-Prosek ulicí Na rozhraní, dále ulicí Nad Kundratkou, ulicí Na stráži až k objektu na parcelách č. 2447/1 a 2 (Libeň), kde se odklání na sever k parcele č. 1999 (Libeň) a jde dále po jižním okraji parcel č. 2002, č. 2003, č. 2005, č. 2008 (Libeň), kde se odklání směrem jihovýchodním k domu čp. 547 (Střížkov), odtud 40 m po k. h. Střížkov-Libeň k Habartické ulici, 100 m touto ulicí směrem severovýchodním, prochází parcelou č. 76/1 (Střížkov) k ulici Teplické, jde 21O m po severním okraji ulice Teplické, kde se odklání na severozápad, až k bodu styku parcel č. 496/121, č. 568/10 a č. 11 a po západní straně parcely č. 7/2 a dále po hranici parcely č. 7/9 a pokračuje západně po hranici parcely č. 7/6, kde navazuje na hranici parcely č. 516/38 a prochází přes parcelu č. 516/6 severozápadně až na ulici Libereckou a pokračuje 390 m po k. h. Libeň-Střížkov směrem severovýchodním, kde opouští k. h. a pokračuje  350 m ulicí Libereckou, odklání se na východ a jde až ke k. h. Střížkov-Letňany, dále po k. h. Střížkov-Letňany k TKÚ Střížkov -Prosek-Letňany. 


PRAHA 10

	Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částí) Vršovice, Vinohrady, Strašnice, Malešice, Hrdlořezy,Hloubětín, Záběhlice, Michle, Žižkov s těmito hranicemi :
     
Od středu křižovatky ulic Korunní a U vodárny středem ulice Korunní směrem východním ke křižovatce s ulicí Jičínskou, dále středem ulice Šrobárovy ke křižovatce s ulicí U vinohradského hřbitova, středem ulice U vinohradského hřbitova až k Vinohradské, 150 metrů jejím středem západním směrem, odtud ulicí Pod židovskými hřbitovy do ulice Nad vodovodem, po 50 metrech navazuje na k.h. Žižkov-Strašnice, dále po této k.h. do ulice Na Třebešíně, 160 m ulicí Na Třebešíně, kde se křižuje s ulicí K Červenému dvoru a prochází touto ulicí 130 m k čp. 1259 (Strašnice), kde opouští ulici K Červenému dvoru, lomí se na východ, jde k ulici Nad Třebešínem II. k čp. 1253 (Strašnice), zde se lomí kolmo k ulici Nad Třebešínem III. dále po severozápadním okraji parcel 1543 a 1544 (Strašnice) k železničnímu tělesu, kde se vrací na k.h. Strašnice-Žižkov a po 260 m přichází k TKÚ Žižkov-Strašnice-Malešice. Dále po k.h. Žižkov-Malešice k TKÚ Žižkov-Malešice-Hrdlořezy dále po k.h. Hrdlořezy-Malešice k parcele č.950 (Malešice) a dále po severní straně parcely č.950 (Malešice), dále po severním okraji parcely č.115/1 (kde opouští katastrální hranici) a parcely 652 (Malešice), k jižnímu rohu parcely č.651/1, kde se láme a jde směrem jižním 56m k trojmezí parcel č.951/1, 657/1 a 953/1 (Malešice) podle severního okraje železničního tělesa, parcely č.953/1 (Malešice) na katastrální hranici Hrdlořezy - Malešice, dále 10m jižním směrem k severozápadnímu rohu parcely č.496 (Hrdlořezy) dále po severním okraji parcely č.496 (Hrdlořezy) ke k.h.Hrdlořezy -Hloubětín, dále po severním okraji parcely č.2626 (Hloubětín) ke k.h.Hloubětín -Kyje,kde se lomí k jihu a jde k TKÚ Hloubětín-Kyje- Hrdlořezy, dále po k.h. Hrdlořezy-Kyje k TKÚ Hrdlořezy-Kyje-Malešice, dále po k.h. Kyje-Malešice k TKÚ Kyje-Malešice-Štěrboholy, dále po k.h. Malešice-Štěrboholy k TKÚ Malešice-Štěrboholy-Hostivař, dále po katastrální hranici Hostivař-Malešice dále po k.h. Hostivař-Strašnice, dále po k.h. Hostivař-Záběhlice , k TKÚ Chodov -Záběhlice-Hostivař, dále po k.h. Záběhlice-Chodov, k jižnímu břehu retenční nádrže v jihozápadním výběžku nádrže opouští k.h. Záběhlice-Chodov, odtud směřuje na sever k čp. 3041 (Záběhlice), po jižním okraji tohoto domu směrem severovýchodním až pod vedení vysokého napětí, sleduje vedení směrem severozápadním, kříží ulici Ke Spořilovu a obrací se (stále pod vedením Vysoké napětí) na západ k ulici U mlýna, kde od trafostanice jde zpět směrem východním Zárybniční ulici, po východní straně Zárybniční ulice dále k rozhraní parcel č. 2709 a 2711 (Záběhlice) ke strouze Hamerského rybníka po severním břehu strouhy k Botiči, po jeho severním břehu k ulici Chodovské , středem Chodovské ke křižovatce s ulicí U plynárny, dále středem ulice U plynárny k západní hraně domu č.p. 503 (Michle), odtud k severu podle východního okraje parcely 2630 (Michle), na konci východního okraje parcely se stáčí k západu podle jižního okraje ulice Na křivce k parcele 2643 (Michle), podle jejího východního okraje se obrací k severu k ulici Pod Sychrovem, po severní hraně domu čp. 263 (Michle) přechází k čp. 262 (Michle), po jeho západní straně k jihu, k zahradám u domů čp. 438, 439, 427 a 454 (Michle), po jejich severním okraji k železničnímu tělesu dráhy Vršovice-Modřany, podchází železnici podle severního okraje ulice U plynárny na křižovatku ulic Nad vinným potokem, dále středem ulice Nad vinným potokem ke křižovatce s Bartoškovou ulicí, dále po severním okraji Bartoškovy a jižním okrajem objektu nádraží Praha-Vršovice, protíná v přímém směru ulici Otakarovu vede až na pravý břeh Botiče tj. na TKÚ Nusle-Vršovice-Vinohrady, dále po k.h. Vršovice-Vinohrady po pravém břehu Botiče k ulici U Vršovického nádraží, kde se obrací na sever podle východního okraje Havlíčkových sadů tj. stále po k.h. Vršovice-Vinohrady, dále ulicí Rybalkovou ke křižovatce s Voroněžskou, kde opouští k.h., dále středem ulice Rybalkovy na křižovatku s ulicí Máchovou, středem Máchovy, přetíná Francouzskou, vede středem ulice Slovenské až k Bezručovým sadům, dále středem ulice U vodárny ke křižovatce s ulicí Korunní.


PRAHA 11
     
	Území městské části je tvořeno katastrálními územími Chodov, Háje s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Záběhlice-Michle-Chodov směrem východním po k.h. Záběhlice-Chodov směrem východním k TKÚ Hostivař-Záběhlice-Chodov, po k.h. Chodov-Hostivař k TKÚ Hostivař-Chodov-Háje, dále po k.h. Háje-Hostivař k TKÚ Háje-Petrovice-Hostivař, dále po k.h. Háje-Petrovice k TKÚ Háje-Petrovice-Újezd, dále po k.h. Háje-Újezd až k TKÚ Chodov-Újezd-Háje, dále po k.h. Chodov-Újezd až k TKÚ Chodov-Újezd-Šeberov, dále po k.h. Šeberov-Chodov k TKÚ Chodov-Šeberov-Kunratice, dále po k.h. Chodov-Kunratice až k TKÚ Chodov-Kunratice-Michle, dále po k.h. Chodov-Michle k TKÚ Chodov-Michle-Záběhlice.


PRAHA 12
     
	Území městské části je tvořeno katastrálními územími Modřany, Komořany, Točná, Cholupice a Kamýk s těmito hranicemi :
     
Z TKÚ Hodkovičky-Malá Chuchle-Modřany tj. ve středu koryta Vltavy směrem východním po k.h. Hodkovičky-Modřany při severním okraji ulice Čsl. exilu, přechází Zátišský potok, pokračuje po k.h. Kamýk-Hodkovičky, ulicemi V lučinách a Na dlouhé mezi až k TKÚ Hodkovičky-Lhotka-Kamýk, dále po k.h. Lhotka-Kamýk, která probíhá ulicemi Růženínskou a Mariánskou až k ulici Novodvorské, dále po severovýchodním okraji ulice Novodvorské až na křižovatku s ulicí Mirotickou, přechází ulicí Novodvorskou a po druhé straně ulice Novodvorské se vrací až k ulici U vodojemu, kde probíhá po k.h. Libuš-Kamýk, ulicí Šatrovou až k ulici K lesu, odtud přechází k ulici Smotlachově, po ní se vrací (stále po k.h. Libuš-Kamýk) zpět na ulici Novodvorskou, sleduje ji po jejím východním okraji až k ulici Lhotákově, dále po jižním okraji ulice Lhotákovy až k TKÚ Kamýk-Modřany-Libuš, probíhá lesíkem k Libušskému potoku, po k.h. Libuš-Modřany až k TKÚ Cholupice-Modřany-Libuš, dále po k.h. Libuš-Cholupice korytem Libušského potoka k TKÚ Libuš-Písnice-Cholupice, dále pokračuje korytem Libušského potoka po k.h. Písnice - Cholupice, opouští Libušský potok po k.h. Písnice - 
Cholupice, prochází volným terénem k lesíku Vrtilka a dále k TKÚ Cholupice - Písnice - Hodkovice, dále prochází po k.h. Hodkovice-Cholupice, dále po k.h. Cholupice-Dolní Břežany až po TKÚ Cholupice-Točná-Dolní Břežany, dále po k.h. Točná-Dolní Břežany až po silnici Dolní Břežany-Zbraslav, po této silnici směrem severním až k osadě Závist a dále k TKÚ Točná-Zbraslav-Dolní Břežany, dále na sever až po bezejmenný potok od Točné, odtud směřuje na západ po k.h. Komořany-Zbraslav, přechází Vltavu, po levém břehu Vltavy k severu až k TKÚ Lahovice-Komořany-Zbraslav, dále pokračuje po k.h. Komořany-Lahovice, přechází do středu koryta Vltavy a pokračuje k TKÚ Komořany-Lahovice-Modřany, odtud po k.h. Modřany-Lahovice, dále po k.h. Modřany-Velká Chuchle a po k.h. Modřany-Malá Chuchle k TKÚ Hodkovičky-Malá Chuchle -Modřany.


PRAHA 13
    
	 Území městské části je tvořeno těmito katastrálními územími (celými nebo částí) Stodůlky, Třebonice, Jinonice, Řeporyje s těmito hranicemi :
     
Od jižního okraje ulice Na Radosti na hranici hl.m. Prahy směrem východním po severním okraji nájezdové komunikace na Rozvadovskou spojku, dále po severním okraji Rozvadovské spojky až ke k.h. Třebonice - Stodůlky, dále po této k.h. k TKÚ Třebonice - Stodůlky - Zličín, dále po k.h. Stodůlky - Zličín k TKÚ Zličín - Řepy - Stodůlky, dále po k.h.  Řepy - Stodůlky (na jižním okraji Plzeňské) k TKÚ Stodůlky - Motol - Řepy, dále po k.h. Motol - Stodůlky k TKÚ Motol - Jinonice - Stodůlky, dále po k.h. Jinonice - Stodůlky k ulici Řeporyjské, odtud dále (stále po k.h. Stodůlky - Jinonice) k severozápadnímu rohu oplocení objektu čp. 520, dále podél západního okraje objektu směrem k jihu do ulice K Nové Vsi, dále ulicí K Nové Vsi, ulicí K Opatřilce a z jejího jihovýchodního oblouku směrem jižním na k.h. Jinonice - Holyně, dále po k.h. Jinonice - Holyně k TKÚ Jinonice - Holyně - Stodůlky, dále po k.h. Holyně - Stodůlky k TKÚ Holyně - Stodůlky - Řeporyje, dále po k.h. Stodůlky - Řeporyje k jižnímu okraji ul. Jeremiášovy, dále po jižním okraji ul. Jeremiášovy směrem severozápadním ke křižovatce s rozestavěnou budoucí komunikací U Jinočan,  dále pokračuje po severním okraji této komunikace jihozápadním směrem až na hranici hl.m. Prahy, dále po hranici hl.m. Prahy směrem severozápadním až k jižnímu okraji ulice Na Radosti.   


PRAHA 14

	Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částí) Kyje, Hostavice,Černý most a Hloubětín s těmito hranicemi :

Od TKÚ Kbely-Vysočany-Hloubětín po katastrální hranici Vysočany-Hloubětín směrem jižním k průmyslovému polookruhu a dále k jihu k severnímu okraji Kbelské. Na křižovatce s Kolbenovou opouští k.h. a vede středem Kbelské, dále se lomí podél severních hranic parcel v ulici Konzumní k západu až do středu komunikace spojující Poděbradskou a Kolbenovou, kde se lomí k jihu. Středem této komunikace vede až do středu Poděbradské, kde se lomí k východu a na křižovatce Poděbradská-Průmyslová se lomí opět k jihu a pokračuje středem Průmyslové až ke katastrální hranici Hloubětín-Kyje a dále po stávající hranici až k TKÚ Hostavice-Černý Most-Dolní Počernice dále po k.h. Černý Most -Dolní Počernice k TKÚ Černý Most-Dolní Počernice-Horní Počernice dále po k.h. Černý Most-Horní Počernice k TKÚ Černý Most-Horní Počernice-Kyje a dále po stávající hranici až k TKÚ Kyje-Kbely-Hloubětín a dále po k.h. Kbely-Hloubětín k TKÚ Kbely-Vysočany-Hloubětín.


PRAHA 15

	Území městské části je tvořeno katastrálními územími Horní Měcholupy a Hostivař s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Hostivař-Malešice-Štěrboholy po k.h. Hostivař-Malešice dále po k.h.Hostivař-Strašnice, dále po k.h. Hostivař-Záběhlice, dále po k.h. Hostivař-Chodov, dále po k.h. Hostivař-Háje, dále po k.h. Hostivař-Petrovice, dále po k.h Horní Měcholupy-Petrovice, dále po k.h. Horní Měcholupy-Uhříněves, dále po k.h. Horní Měcholupy-Dolní Měcholupy, dále po k.h. Hostivař- Dolní Měcholupy, dále po k.h. Hostivař- Štěrboholy k TKÚ Hostivař-Malešice-Štěrboholy.


PRAHA - BENICE

	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Benice s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Benice-Pitkovice-Uhříněves, po k.h. Benice-Uhříněves k TKÚ Benice-Uhříněves-Kolovraty, po k.h. Benice-Kolovraty k TKÚ Benice-Kolovraty-Lipany, po k.h. Benice-Lipany k TKÚ Benice-Čestlice-Lipany, po k.h. Benice-Čestlice k TKÚ Benice-Čestlice-Pitkovice, po k.h. Benice-Pitkovice k TKÚ Benice-Pitkovice-Uhříněves.


PRAHA - BĚCHOVICE

	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Běchovice s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Dolní Počernice-Horní Počernice-Běchovice po k.h. Běchovice-Horní Počernice k TKÚ Běchovice - Horní Počernice - Klánovice, dále po k.h. Klánovice-Běchovice k TKÚ Běchovice -Klánovice-Újezd nad Lesy, dále po k.h. Běchovice-Újezd nad Lesy k TKÚ Újezd nad Lesy-Běchovice-Koloděje, dále po k.h. Běchovice-Koloděje k TKÚ Běchovice-Koloděje-Dubeč, dále po k.h. Běchovice-Dubeč k TKÚ Běchovice-Dubeč-Dolní Počernice, dále po k.h. Dolní Počernice-Běchovice k TKÚ Dolní Počernice-Horní Počernice-Běchovice.


PRAHA - BŘEZINĚVES
     
	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Březiněves s těmito hranicemi:
  Od TKÚ Dolní Chabry-Zdiby-Březiněves po k.ú. Zdiby-Březiněves až k TKÚ Zdiby -Bořanovice- Březiněves, dále po k.h. Bořanovice-Březiněves k TKÚ Bořanovice-Hovorčovice-Březiněves, dále po k.h. Hovorčovice-Březiněves až k TKÚ Březiněves-Hovorčovice-Třeboradice, dále po k.h. Březiněves-Třeboradice k TKÚ Březiněves-Třeboradice-Ďáblice, dále po k.h. Březiněves-Ďáblice k TKÚ Březiněves-Ďáblice-Dolní Chabry a dotud k TKÚ Dolní Chabry-Zdiby-Březiněves.


PRAHA - ČAKOVICE

	Území městské části je tvořeno katastrálními územími Třeboradice, Čakovice, Miškovice s těmito hranicemi: :
     
Od TKÚ Březiněves-Třeboradice-Hovorčovice na hranici hl.m. Prahy směrem východním po hranici hl.m. Prahy tj. po k.h. Hovorčovice-Třeboradice k TKÚ Hovorčovice-Třeboradice-Veleň, odtud po k.h. Třeboradice-Veleň k TKÚ Veleň-Miškovice-Třeboradice, odtud po k.h. Veleň-Miškovice, až po TKÚ Miškovice-Přezletice-Vinoř, kde opouští hranici hl.m. Prahy a pokračuje po k.h. Miškovice-Vinoř až k TKÚ Čakovice-Vinoř-Kbely, odtud po k.h. Čakovice-Kbely k TKÚ Čakovice -Kbely-Letňany, dále po k.h. Čakovice-Letňany až k TKÚ Čakovice-Letňany-Ďáblice, dále po k.h. Ďáblice-Čakovice k TKÚ Ďáblice-Čakovice-Třeboradice, dále po k.h. Ďáblice-Třeboradice k TKÚ Ďáblice-Třeboradice-Březiněves, dále po k.h. Březiněves-Třeboraice k TKÚ Březiněves -Třeboradice -Hovorčovice.


PRAHA - DOLNÍ CHABRY
     
	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Dolní Chabry s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Čimice-Brnky-Dolní Chabry směrem východním po hranici hl.m. Prahy tj. po k.h. Brnky-Dolní Chabry, dále po k.h. Zdiby-Dolní Chabry k TKÚ Zdiby-Březiněves-Dolní Chabry, kde opouští hranici hl.m. Prahy a jde směrem jižním po k.h. Dolní Chabry-Březiněves k TKÚ Dolní Chabry-Březiněves-Ďáblice, směrem jižním k silnici Šenovské, na jejím jižním okraji se lomí k jihozápadu, na východním okraji zástavby obce Dolní Chabry se lomí k jihu, na západním výběžku Ďáblického háje tj. na TKÚ Dolní Chabry-Ďáblice-Kobylisy, se lomí k západu, dále po k.h. Dolní Chabry-Kobylisy až k TKÚ Kobylisy-Čimice-Dolní Chabry, odtud po k.h. Čimice-Dolní Chabry až k TKÚ Čimice-Brnky-Dolní Chabry.


PRAHA - DOLNÍ MĚCHOLUPY

	Území městské části je tvořeno částí katastrálního území Dolní Měcholupy s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Dolní Měcholupy-Hostivař-Štěrboholy, po k.h. Dolní Měcholupy-Štěrboholy k TKÚ Dolní Měcholupy -Štěrboholy-Dubeč, po k.h. Dolní Měcholupy-Dubeč k západní hranici parcely č.798 (Dolní Měcholupy), dále po západní a jižní hranici této parcely, dále po západní hranici parcely č.800 (Dolní Měcholupy) směrem jižním na k.h. Dubeč-Dolní Měcholupy a po této k.h. TKÚ Dolní Měcholupy-Dubeč-Uhříněves, po k.h. Dolní Měcholupy-Uhříněves k TKÚ Dolní Měcholupy-Uhříněves-Horní Měcholupy, po k.h. Dolní Měcholupy-Horní Měcholupy k TKÚ Dolní Měcholupy-Horní Měcholupy-Hostivař, po k.h. Hostivař-Dolní Měcholupy k TKÚ Dolní Měcholupy-Hostivař-Štěrboholy.


PRAHA - DOLNÍ POČERNICE

	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Dolní Počernice s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Černý Most-Hostavice-Dolní Počernice po k.h. Černý Most-Dolní Počernice k TKÚ Černý Most- Dolní Počernice-Horní Počernice, dále po k.h. Horní Počernice-Dolní Počernice k TKÚ Dolní Počernice-Horní Počernice-Běchovice, dále po k.h. Dolní Počernice-Běchovice k TKÚ Dolní Počernice-Běchovice-Dubeč, dále po k.h. Dubeč-Dolní Počernice k TKÚ Dubeč-Štěrboholy-Dolní Počernice, dále po k.h. Štěrboholy-Dolní Počernice k TKÚ Dolní Počernice-Štěrboholy-Hostavice, dále po k.h. Hostavice-Dolní Počernice k TKÚ Hostavice-Černý Most-Dolní Počernice, dále po k.h. Černý Most-Dolní Počernice k TKÚ Černý Most-Hostavice-Dolní Počernice.


PRAHA - DUBEČ

	Území městské části je tvořeno katastrálními územími ( celým nebo částí ) Dubeč, Dolní Měcholupy s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Dubeč-Štěrboholy-Dolní Počernice po k.h. Dubeč-Dolní Počernice k TKÚ Dubeč-Dolní Počernice-Běchovice, po k.h. Dubeč-Běchovice k TKÚ Dubeč-Běchovice-Koloděje, po k.h. Dubeč-Koloděje k TKÚ Dubeč-Koloděje-Hájek, po k.h. Dubeč-Hájek k TKÚ Dubeč-Hájek-Uhříněves, po k.h Dubeč-Uhříněves k TKÚ Dubeč-Uhříněves-Dolní Měcholupy, dále po k.h. Dubeč-Dolní Měcholupy k západní hranici parcely č.800 ( k.ú. Dolní Měcholupy), dálepo této hranici směrem severním k hranici parcely č.798 (k.ú. Dolní Měcholupy) a po jižní a západní hranici této parcely zpět na k.h.Dubeč -Dolní Měcholupy po této k.h. k TKÚ Dubeč-Dolní Měcholupy-Štěrboholy, po k.h. Dubeč-Štěrboholy k TKÚ Dubeč-Štěrboholy-Dolní Počernice.


PRAHA - ĎÁBLICE

	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Ďáblice s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Ďáblice-Dolní Chabry-Březiněves směrem východním po k.h. Ďáblice-Březiněves k TKÚ Ďáblice-Březiněves-Třeboradice odtud směrem jižním po k.h. Ďáblice-Třeboradice, k TKÚ Ďáblice-Třeboradice-Letňany, dále po k.h. Ďáblice-Letňany k TKÚ Ďáblice-Letňany-Kobylisy, odtud směrem západním po k.h. Ďáblice-Kobylisy k TKÚ Kobylisy-Dolní Chabry-Ďáblice, odtud po k.h. Dolní Chabry-Ďáblice k TKÚ Ďáblice-Dolní Chabry-Březiněves.


PRAHA - HORNÍ POČERNICE

	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Horní Počernice s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Satalice-Radonice-Horní Počernice po k.h. Radonice-Horní Počernice tj. po hranici hl.m. Prahy, k TKÚ Horní Počernice-Radonice-Zeleneč, dále po k.h. Horní Počernice-Zeleneč k TKÚ Horní Počernice-Zeleneč-Šestajovice, kde opouští hranici hl.m. Prahy a pokračuje po k.h. Horní Počernice-Klánovice k TKÚ Horní Počernice-Klánovice-Běchovice, dále po k.h. Horní Počernice-Běchovice k TKÚ Horní Počernice-Běchovice-Dolní Počernice, dále po k.h. Horní Počernice-Dolní Počernice k TKÚ Dolní Počernice-Černý Most-Horní Počernice, dále po k.h. Černý Most-Horní Počernice k TKÚ Černý Most-Horní Počernice-Kyje, dále po k.h. Kyje-Horní Počernice, k TKÚ Horní Počernice-Kyje-Satalice, dále po k.h. Horní Počernice-Satalice k TKÚ Satalice-Radonice-Horní Počernice.


PRAHA - KBELY

	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Kbely s těmito hranicemi :
      
Od TKÚ Kbely-Letňany-Čakovice po k.h. Čakovice-Kbely k TKÚ Čakovice-Vinoř-Kbely, dále po k.h. Vinoř-Kbely k TKÚ Vinoř-Kbely-Satalice, dále po k.h. Kbely-Satalice k TKÚ Kbely-Satalice-Kyje, dále po k.h. Kbely-Kyje k TKÚ Kbely-Kyje-Hloubětín, dále po k.h. Hloubětín-Kbely až k TKÚ Hloubětín-Kbely-Vysočany, dále po k.h. Vysočany-Kbely k TKÚ Letňany-Vysočany-Kbely a dále po k.h. Letňany-Kbely k TKÚ Kbely-Letňany-Čakovice


PRAHA - KLÁNOVICE

	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Klánovice s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Běchovice-Horní Počernice-Klánovice po k.h. Horní Počernice-Klánovice k hranicím Prahy, po hranici Prahy směrem východním po k.h. Klánovice-Šestajovice až k TKÚ Klánovice -Šestajovice-Újezd nad Lesy, dále po k.h. Klánovice-Újezd nad Lesy k TKÚ Újezd nad Lesy - Klánovice-Běchovice, dále po k.h. Běchovice-Klánovice k TKÚ Běchovice-Horní Počernice-Klánovice.


PRAHA - KOLODĚJE

	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Koloděje s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Koloděje-Běchovice-Dubeč, po k.h. Koloděje-Běchovice k TKÚ Koloděje-Běchovice-Újezd nad Lesy, dále po k.h. Újezd nad Lesy -Koloděje k TKÚ Újezd nad Lesy -Sibřina-Koloděje, po k.h. Sibřina-Koloděje, po k.h. Koloděje-Sibřina k TKÚ Koloděje-Sibřina-Hájek, po k.h. Koloděje-Hájek, k TKÚ Koloděje-Hájek-Dubeč, po k.h. Koloděje-Dubeč k TKÚ Koloděje-Běchovice-Dubeč.


PRAHA - KOLOVRATY

	Území městské části je tvořeno katastrálními územími Kolovraty, Lipany s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Kolovraty-Benice-Uhříněves, po k.h. Kolovraty-Uhříněves k TKÚ Kolovraty - Uhříněves - Královice, po k.h. Kolovraty-Královice, k TKÚ Královice-Nedvězí-Kolovraty, po k.h. Kolovraty-Nedvězí k TKÚ Kolovraty-Nedvězí-Říčany, po k.h. Kolovraty-Říčany k TKÚ Kolovraty-Lipany-Říčany, po k.h. Říčany-Lipany k TKÚ Lipany-Říčany-Čestlice, po k.h. Lipany-Čestlice k TKÚ Lipany - Čestlice -Benice, po k.h. Lipany-Benice k TKÚ Lipany-Kolovraty-Benice, po k.h. Kolovraty-Benice k TKÚ Kolovraty-Benice-Uhříněves.


PRAHA - KRÁLOVICE

	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Královice s těmito hranicemi :
    
 Od TKÚ Královice-Uhříněves-Hájek po k.h. Hájek-Královice k TKÚ Hájek-Sibřina-Královice, po k.h. Královice-Sibřina k TKÚ Královice-Sibřina-Křenice, po k.h. Královice-Křenice k TKÚ Královice -Křenice-Nedvězí, po k.h. Královice-Nedvězí k TKÚ Královice-Nedvězí-Kolovraty, po k.h. Královice -Kolovraty k TKÚ Královice-Kolovraty-Uhříněves, po k.h. Uhříněves-Královice k TKÚ Královice -Uhříněves-Hájek.


PRAHA - KŘESLICE

	Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celým nebo částí) Křeslice s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Křeslice-Újezd-Petrovice, po k.h. Křeslice-Petrovice k TKÚ Křeslice-Petrovice-Uhříněves, po k.h. Křeslice-Uhříněves k TKÚ Křeslice-Uhříněves-Pitkovice, po k.h. Křeslice-Pitkovice, k východní hranici parcely č.238/18 (Pitkovice),pokračuje po východní a jižní straně parcely č.238/18 (Pitkovice) a dále jižním směrem úsekem dlouhým 28,5m a západním směrem úsekem dlouhým 2m na k.h. Křeslice -Pitkovice a po této k.h. k TKÚ Křeslice-Pitkovice-Čestlice, po k.h. Křeslice-Čestlice k TKÚ Křeslice-Čestlice-Průhonice, po k.h. Křeslice-Průhonice k TKÚ Průhonice-Újezd-Čestlice, po k.h. Křeslice-Újezd k TKÚ Křeslice -Újezd-Petrovice.


PRAHA - KUNRATICE
     
	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Kunratice, s těmito hranicemi :
    
 Od křižovatky ulice Vídeňské s ulicí K zeleným domkům směrem severním až ke k.h. Kunratice -Krč, v prostoru křižovatky s ulicemi Jalodvorskou a V Štíhlách přechází ulicí Vídeňskou, dále sleduje k.h. Krč-Kunratice směrem severním, přechází Kunratický potok, jde rozhraním Kunratického a Michelského lesa až k TKÚ Kunratice-Michle-Chodov, po ulici Na ovčíně, dále ulicí Na Jelenách po k.h. Kunratice-Chodov až k TKÚ Chodov-Šeberov-Kunratice, dále směřuje na jih po k.h. Kunratice-Šeberov k rybníku Šeberák, po jeho východním břehu k Olšanskému rybníku, po jeho východním břehu a dále volným terénem po k.h. Kunratice-Šeberov až k TKÚ Kunratice -Šeberov-Vestec, odtud směrem západním po k.h. Kunratice-Vestec, přechází ulici Vídeňskou až k TKÚ Písnice-Vestec-Kunratice, obrací se v pravém úhlu k severu a po k.h. Kunratice-Písnicí k TKÚ Písnice-Libuš-Kunratice, odtud po k.h. Libuš-Kunratice až k TKÚ Libuš-Kunratice-Krč, dále směrem východním ke křižovatce ulic Vídeňská a K zeleným domkům.


PRAHA - LETŇANY

	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Letňany s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Letňany-Ďáblice-Čakovice na východ po k.h. Letňany-Čakovice k TKÚ Letňany-Čakovice-Kbely, dále na jih po k.h. Letňany-Kbely k TKÚ Letňany-Kbely-Vysočany, dále po k.h. Letňany-Vysočany k TKÚ Letňany-Vysočany-Prosek, dále po k.h. Prosek-Letňany k TKÚ Letňany-Prosek-Střížkov, dále po k.h. Střížkov-Letňany k TKÚ Střížkov-Kobylisy-Letňany, dále po k.h. Kobylisy-Letňany k TKÚ Kobylisy-Letňany-Ďáblice, dále po k.h. Ďáblice-Letňany k TKÚ Letňany-Ďáblice-Čakovice.



PRAHA - LIBUŠ
     
	Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částí) Libuš, Písnice s těmito hranicemi :
     
Od křižovatky ulic Novodvorské a Mirotické po severní straně Mirotické po k.h. Lhotka-Libuš až na křižovatku s Libušskou ulicí k TKÚ Lhotka-Libuš-Krč, kříží ulici Jalodvorskou, pokračuje středem komunikace v ulice Paběnické po k.h. Libuš-Krč až k TKÚ Libuš-Krč-Kunratice kde se stáčí k jihu, po 190-ti metrech se lomí v pravém úhlu k západu, po 30-ti metrech se lomí k jihu, pokračuje stále po k.h. Libuš-Kunratice až k TKÚ Libuš-Písnice-Kunratice kde se lomí směrem východním a pokračuje po k.h. Písnice - Kunratice až TKÚ Písnice - Kunratice - Hodkovice, dále pokračuje po k.h. Písnice-Hodkovice až k TKÚ Hodkovice-Cholupice-Písnice, dále pokračuje po k.h. Cholupicemi -Písnice, po východním okraji silnice Dolní Břežany-Písnice, po 40-ti metrech se lomí k západu k lesíku Vrtilka, dále prochází volným terénem po k.h. Písnicí-Cholupice, dále po této k.h. korytem Libušského potoka až k TKÚ Cholupice-Písnice-Libuš, dále po k.h. Libuš-Cholupice Libušským potokem až k TKÚ Modřany-Cholupice-Libuš, dále směrem severním po k.h. Modřany- Libuš až na ulici Lhotákovu k TKÚ Modřany-Kamýk-Libuš, dále na východ po k.h. Kamýk-Libuš, ulicí Lhotákovou směrem východním až po ulici Novodvorskou, pokračuje po východním okraji ulice Novodvorské až k ulici Smotlachově, dále severním okrajem ulice Smotlachovy přechází do ulice K lesu, k ulici Šatrově, stále pokračuje po k.h. Kamýk-Libuš až k ulici U vodojemu, kde se vrací na ulici Novodvorskou a směrem jižním pokračuje při západním okraji ulice Novodvorské až ke křižovatce s ulicí Mirotickou.


PRAHA - LIPENCE
    
	 Území městské části je tvořeno katastrálním územím Lipence s těmito hranicemi :
    
Od TKÚ Černošice-Vrané nad Vltavou-Lipence, v osadě Kazín středem koryta Berounky směrem severním až po TKÚ Černošice-Lipence-Radotín, dále korytem Berounky po k.h. Radotín-Lipence až po TKÚ Radotín-Lipence-Zbraslav, po spojovací silnici Zbraslav - Radotín, dále korytem Lipanského potoka směrem jižním ke Strakonické ulici, po západním okraji Strakonické ulice až k TKÚ Zbraslav-Lipence-Vrané nad Vltavou, odtud po okraji lesa směrem západním po k.h. Lipence-Vrané nad Vltavou až k TKÚ Černošice-Vrané nad Vltavou-Lipence.


PRAHA - LOCHKOV
     
	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Lochkov s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Slivenec-Radotín-Lochkov směrem západním k ulici K Lochkovu, touto ulicí po 100 metrech na jih se lomí na východ k TKÚ Slivenec-Lochkov-Velká Chuchle, odtud směrem jižním do chatové oblasti Na Lípách, odtud ulicí Otešínskou po k.h. Lochkov-Radotín, prochází Malým hájem k ulici Slavičí, odtud 400 m na západ se lomí směrem severním a odtud po okraji lesa až k ulici K cementárně, dále 300 m po ulici K cementárně, odtud směrem severozápadním k TKÚ Lochkov-Slivenec-Radotín.




PRAHA - LYSOLAJE
     
	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Lysolaje s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Horoměřice-Suchdol-Lysolaje směrem východním po k.h. Suchdol-Lysolaje k TKÚ Suchdol -Sedlec-Lysolaje, dále po k.h. Lysolaje-Sedlec k TKÚ Lysolaje-Sedlec-Dejvice, dále po k.h. Lysolaje-Dejvice, k TKÚ Lysolaje-Dejvice-Horoměřice, dále po k.h. Horoměřice-Lysolaje k TKÚ Horoměřice-Suchdol-Lysolaje.


PRAHA - NEBUŠICE
    
	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Nebušice s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Horoměřice-Přední Kopanina-Nebušice směrem jihozápadním po k.h. Přední Kopanina -Nebušice k TKÚ Přední Kopanina-Liboc-Nebušice, dále po k.h. Liboc-Nebušice 500 metrů směrem jihovýchodním, severním okrajem ulice Na padesátníku, k Purkrabskému háji, severním okrajem tohoto háje po k.h. Liboc-Nebušice k ulici Pod hájovnou, dále ulicí U pohádky k TKÚ Liboc-Vokovice-Nebušice, dále po k.h. Nebušice-Vokovice k TKÚ Vokovice-Dejvice-Nebušice, dále po k.h. Dejvice-Nebušice směrem východním k ulici Pod Hrabovkou směrem severním přes Jehněčí dvůr a Gabrielku k TKÚ Dejvice- Nebušice-Horoměřice, dále po k.h. Nebušice-Horoměřice směrem západním po severním okraji lesíka Hlásek k TKÚ Horoměřice-Přední Kopanina-Nebušice.


PRAHA - NEDVĚZÍ

Území městské části je tvořeno katastrálním územím Nedvězí s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Královice-Kolovraty-Nedvězí po k.h. Královice-Nedvězí k TKÚ Královice-Křenice-Nedvězí, po k.h. Nedvězí-Křenice k TKÚ Nedvězí-Křenice-Pacov, po k.h. Nedvězí-Pacov k TKÚ Nedvězí -Pacov -Říčany, po k.h. Nedvězí-Říčany k TKÚ Nedvězí-Říčany-Kolovraty, po k.h. Nedvězí-Kolovraty k TKÚ Královice -Kolovraty-Nedvězí.


PRAHA - PETROVICE

	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Petrovice s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Horní Měcholupy-Hostivař-Petrovice, po k.h Petrovice-Horní Měcholupy k TKÚ Petrovice-Horní Měcholupy-Uhříněves, po k.h. Petrovice-Uhříněves k TKÚ Petrovice-Uhříněves-Křeslice, po k.h. Petrovice-Křeslice k TKÚ Petrovice-Křeslice-Újezd u Průhonic, po k.h. Petrovice-Újezd k TKÚ Petrovice-Újezd-Háje, po k.h. Petrovice-Háje k TKÚ Petrovice-Háje-Hostivař, po k.h. Petrovice-Hostivař k TKÚ Horní Měcholupy-Hostivař-Petrovice.


PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA

	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Přední Kopanina s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Přední Kopanina-Horoměřice-Nebušice směrem severním po k.h. Přední Kopanina-Horoměřice k TKÚ Přední Kopanina-Horoměřice-Statenice. Prochází lesíkem Háj po k.h. Přední Kopanina-Statenice k TKÚ Přední Kopanina-Statenice-Tuchoměřice, dále po k.h. Tuchoměřice-Přední Kopanina k TKÚ Přední Kopanina-Tuchoměřice-Ruzyně, dále po k.h. Ruzyně-Přední Kopanina po východním okraji ulice Evropské k TKÚ Přední Kopanina-Ruzyně-Liboc, odtud podle osady Na padesátníku k TKÚ Přední Kopanina-Liboc-Nebušice, dále po k.h. Přední Kopanina-Nebušice k TKÚ Přední Kopanina-Horoměřice-Nebušice.


PRAHA - RADOTÍN
     
	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Radotín s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Lipence-Radotín-Zbraslav, korytem řeky Berounky k TKÚ Zbraslav-Lahovice-Radotín, kde se odklání od k.h. Lahovice - Radotín a od toku Berounky na severozápad 100 m k levobřežní komunikaci, po této komunikaci do osady Lebedov, odtud severním směrem stále po k.h. Lahovice-Radotín až k TKÚ Lahovice-Radotín-Velká Chuchle, dále po k.h. Velká Chuchle-Radotín směrem severozápadním k ulici Vrážské, ulicí Vrážskou 500 m směrem jižním kde se k.h. lomí na severozápad, přechází železniční trať, prochází lesem , přechází ulici Sobětickou až k TKÚ Lochkov-Radotín-Velká Chuchle, dále po k. h. Lochkov- Radotín, Otěšínskou ulicí směrem jihozápadním až na její konec, odtud prochází Malým hájem směrem západním k ulici Slavičí, odtud po okraji lesa směrem západním, po 400 metrech se otáčí na sever, dále po 400 metrech se otáčí na západ až k ulici K cementárně, po této ulici 300 m severně a odklání se směrem severozápadním až k TKÚ Slivenec-Lochkov-Radotín, dále po k.h. Slivenec-Radotín až k TKÚ Slivenec-Zadní Kopanina-Radotín, a odtud směrem Jižním po k.h. Zadní Kopanina-Radotín u Špačkova mlýna přechází Radotínský potok až po TKÚ Radotín-Zadní Kopanina-Kosoř, odtud směrem jihovýchodním až k Sachetskému potoku po k.h. Kosoř-Radotín, až k Radotínskému hřbitovu k ulici Nýrské, odtud k vrchu Sulava, zde se stáčí na východ po k.h. Černošice-Radotín a přechází ulici Karlickou k řece Berounce, k TKÚ Černošice-Radotín-Lipence a jde středem koryta řeky Berounky k TKÚ Lipence-Radotín-Zbraslav.


PRAHA - ŘEPORYJE
     
Území městské části Praha - Řeporyje  je tvořeno těmito katastrálními územími (celými nebo částí) Řeporyje, Stodůlky, Třebonice, Zadní Kopanina s těmito hranicemi:

Od severního okraje rozestavěné budoucí komunikace U Jinočan na křižovatce s Jeremiášovou směrem jihovýchodním po jižním okraji Jeremiášovy až ke k.h. Stodůlky - Řeporyje, dále po k.h. Stodůlky - Řeporyje k TKÚ Stodůlky - Řeporyje - Holyně, dále po k.h. Řeporyje - Holyně k TKÚ Řeporyje - Holyně - Slivenec, dále po k.h. Řeporyje - Slivenec k TKÚ Řeporyje - Slivenec - Zadní Kopanina, dále po k.h. Zadní Kopanina - Slivenec k TKÚ Zadní Kopanina - Slivenec - Radotín, dále po k.h. Radotín - Zadní Kopanina na hranici hl.m. Prahy, dále po hranici hl.m. Prahy k severnímu okraji rozestavěné budoucí komunikace U Jinočan, dále po severním okraji této komunikace až na křižovatku s Jeremiášovou.


PRAHA - ŘEPY
     
	Území městské části je tvořeno částí katastrálního území Řepy s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Řepy-Zličín-Ruzyně po k.h. Ruzyně-Řepy směrem východním po Karlovarské ulici 200 m od křižovatky s ulicí Slánskou odbočí 100 m na sever k ulici Ovocné, dále po k.h. Řepy-Ruzyně k TKÚ Ruzyně-Břevnov-Řepy, dále po k.h. Břevnov-Řepy k ulici U boroviček a dále k TKÚ Řepy-Břevnov-Motol, dále po k.h. Řepy-Motol k TKÚ Řepy-Motol-Stodůlky na jižním okraji Plzeňské, kde se lomí k západu a pokračuje po k.h. Řepy-Stodůlky k TKÚ Řepy-Stodůlky-Zličín na křížení železniční trati a Plzeňské ( Na Radosti) , dále po k.h.Řepy -Zličín  podél  železničního   tělesa, ulicí Drahoňovského k jižnímu okraji ulice Žalanského a dále po k.h. Řepy- Zličín k TKÚ Řepy -Zličín-Ruzyně.


PRAHA - SATALICE

	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Satalice s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Satalice-Kbely-Vinoř po k.h. Satalice-Vinoř k TKÚ Satalice-Radonice-Vinoř, po k.h. Satalice-Radonice k TKÚ Satalice-Radonice-Horní Počernice, po k.h. Satalice-Horní Počernice k TKÚ Satalice-Horní Počernice-Kyje po k.h. Satalice-Kyje, k TKÚ Satalice-Kyje-Kbely, po k.h. Satalice-Kbely k TKÚ Satalice-Kbely-Vinoř.


PRAHA - SLIVENEC
     
	Území městské části je tvořeno katastrálními územími Slivenec a Holyně s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Jinonice-Stodůlky-Holyně u Opatřilky směrem východním, korytem Dalejského potoka po k.h. Jinonice a Holyně k TKÚ Jinonice-Holyně-Hlubočepy, odtud na jih po k.h. Hlubočepy-Holyně, po východním okraji obce Holyně až k TKÚ Holyně-Slivenec-Hlubočepy, dále po k.h. Slivenec -Hlubočepy podle ulice Smaragdové a Ke Smíchovu k TKÚ Malá Chuchle - Slivenec - Hlubočepy, přechází směrem jižním ulici K Barrandovu, k TKÚ Malá Chuchle-Velká Chuchle-Slivenec, dále po k.h. Velká Chuchle-Slivenec až k TKÚ Velká Chuchle-Lochkov-Slivenec, odtud směrem na západ po k.h. Slivenec-Lochkov k TKÚ Slivenec-Lochkov-Radotín, odtud po k.h. Slivenec-Radotín až po TKÚ Slivenec-Radotín-Zadní Kopanina, směrem severním k TKÚ Zadní Kopanina-Slivenec-Řeporyje, dále po k.h. Slivenec-Řeporyje až k TKÚ Řeporyje-Holyně-Slivenec, dále po k.h. Holyně-Řeporyje k TKÚ Řeporyje-Holyně-Stodůlky, odtud směrem východním po k.h. Stodůlky-Holyně až k TKÚ Stodůlky-Holyně-Jinonice u Opatřilky.


PRAHA - SUCHDOL
     
	Území městské části je tvořeno katastrálními územími Suchdol a Sedlec s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Horoměřice-Lysolaje-Suchdol směrem severním po k.h. Sedlec-Horoměřice k TKÚ Horoměřice-Únětice-Suchdol, po Kozích hřbetech po k.h. Unětice-Suchodol k Unětickému potoku k TKÚ Unětice-Roztoky-Suchdol, dále po k.h. Roztoky-Suchdol po severním okraji zastavěné části Nový Suchdol k Vltavě, po jejím pravém břehu směrem jižním k TKÚ Suchdol-Sedlec-Bohnice, dále po k.h. Sedlec-Bohnice k TKÚ Sedlec-Bohnice-Troja, dále středem Vltavy až k TKÚ Sedlec -Troja-Bubeneč, dále po k.h. Sedlec-Bubeneč do středu průplavu k TKÚ Bubeneč-Dejvice-Sedlec, dále po k.h. Sedlec-Dejvice podle Šáreckého potoka až k ulici Čabelecké, k TKÚ Lysolaje -Dejvice-Sedlec, dále po k.h. Lysolaje-Sedlec k TKÚ Sedlec-Lysolaje-Suchdol, dále po k.h. Suchdol-Lysolaje k TKÚ Horoměřice-Lysolaje-Suchdol.


PRAHA - ŠEBEROV
     
	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Šeberov s těmito hranicemi :

Od křižovatky ulic Šénovy a Na Jelenách tj. od TKÚ Šeberov-Kunratice-Chodov probíhá po k.h. Šeberov-Chodov po jižním okraji ulice Na Jelenách až k dálnici D1, dále po jejím jižním okraji k TKÚ Chodov-Újezd-Šeberov, dále po k.h. Šeberov-Újezd, a po jižním okraji dálnice až k TKÚ Šeberov -Újezd-Průhonice, odtud po k.h. Šeberov-Průhonice směrem západním na okraj osady Rozkoš, dále na západ do osady Hrnčíře, kde probíhá po jižním okraji ulice V úhoru, obrací se na sever po okraji osady až k TKÚ Šeberov-Kunratice-Vestec v ulici Koroptví, dále volným terénem až k Olšanskému rybníku po jeho východním a severním okraji k východnímu okraji Šeberovského rybníka, dále po k.h. Šeberov-Kunratice až po křižovatku ulic Šénovy a Na Jelenách.


PRAHA - ŠTĚRBOHOLY

	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Štěrboholy s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Štěrboholy-Kyje-Malešice po k.h. Štěrboholy-Kyje k TKÚ Štěrboholy-Kyje-Hostavice po k.h. Štěrboholy-Hostavice k TKÚ Štěrboholy-Hostavice-Dolní Počernice, po k.h. Dolní Počernice -Štěrboholy k TKÚ Štěrboholy-Dolní Počernice-Dubeč, po k.h. Štěrboholy-Dubeč k TKÚ Štěrboholy -Dubeč-Dolní Měcholupy, po k.h. Štěrboholy-Dolní Měcholupy k TKÚ Štěrboholy-Dolní Měcholupy-Hostivař, po k.h. Štěrboholy-Hostivař k TKÚ Štěrboholy-Hostivař-Malešice, po k.h. Štěrboholy-Malešice k TKÚ Štěrboholy-Kyje-Malešice.


PRAHA - TROJA
     
	Území městské části je tvořeno částí katastrálního území Troja s těmito hranicemi :
    
Od TKÚ Sedlec-Bohnice-Troja ve středu Vltavy směrem východním po k.h. Bohnice-Troja,po 200 m se odklání od k.h. na jih k ulici Farky, dále po 300 m k ulici Na Farkách, po jejím severním okraji až k ulici K Pazderkám, po jejím jižním okraji ke křižovatce s Lodžskou ulicí k objektu Pražské botanické zahrady, po jejím severním okraji na východ, po 600 m se lomí k jihu a jde až k ulici Pod Havránkou, po severní straně ulice Pod Havránkou k parcele 489/2 (Troja), kde se odklání po východní straně této parcely směrem k jihu, dále po západním okraji cesty, která mezi čp. 196 a 122 (Troja) ústí do Trojské ulice, dále jde směrem ulice Trojské, směrem jižním až ke křižovatce s ulicí Povltavskou, dále středem ulice Povltavské k čp. 150 a 114 (Troja), kde navazuje na k.h. Troja-Libeň a pokračuje po této hranici směrem jižním do středu Vltavy na TKÚ Holešovice-Libeň-Troja, odtud po proudu Vltavy směrem západním po k.h. Holešovice-Troja k TKÚ Bubeneč-Holešovice-Troja, dále po k.h. Troja-Bubeneč k TKÚ Bubeneč-Troja-Sedlec, dále středem Vltavy směrem severním po k.h. Sedlec-Troja k TKÚ Sedlec-Bohnice-Troja.


PRAHA - UHŘÍNĚVES

	Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částí ) Uhříněves, Hájek, Pitkovice s těmito hranicemi :
    
 Od TKÚ Hájek-Dubeč-Koloděje, po k.h. Hájek-Koloděje k TKÚ Koloděje-Sibřina-Hájek, po k.h. Hájek-Sibřina k TKÚ Hájek-Sibřina-Královice, po k.h. Hájek-Královice k TKÚ Hájek -Uhříněves -Královice, po k.h. Uhříněves-Královice k TKÚ Uhříněves-Královice-Kolovraty, po k.h. Uhříněves -Kolovraty k TKÚ Uhříněves-Kolovraty-Benice, po k.h. Uhříněves-Benice k TKÚ Uhříněves -Pitkovice -Benice, po k.h. Pitkovice-Benice k TKÚ Pitkovice- Benice-Čestlice, po k.h. Pitkovice-Čestlice k TKÚ Pitkovice-Čestlice-Křeslice, po k.h. Pitkovice-Křeslice, k hranici parcely č.238/25 (Pitkovice) a dále 2m východním směrem 28,5m severním směrem k parcele č.238/18 a pokračuje po její jižní a východní straně až na k.h. Pitkovice-Křeslicea po této k.h. k TKÚ Pitkovice-Křeslice-Uhříněves, po k.h. Uhříněves-Čestlice k TKÚ Uhříněves-Křeslice-Petrovice, po k.h. Uhříněves-Petrovice, k TKÚ Uhříněves-Petrovice-Horní Měcholupy, po k.h. Uhříněves-Horní Měcholupy k TKÚ Horní Měcholupy-Dolní Měcholupy-Uhříněves, po k.h. Dolní Měcholupy-Uhříněves k TKÚ Dolní Měcholupy-Dubeč-Uhříněves, po k.h. Dubeč-Uhříněves k TKÚ Uhříněves-Dubeč-Hájek, po k.h. Dubeč-Hájek k TKÚ Hájek -Dubeč- Koloděje.


PRAHA - ÚJEZD
     
	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Újezd u Průhonic s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Újezd u Průhonic-Chodov-Šeberov, tj. od vjezdu na dálnici D1 z ulice Na Jelenách přechází dálnici směrem severovýchodním do ulice Pod napětím, pokračuje po k.h. Újezd-Háje, dále po této k.h. k rybníku Kančík, po jeho severním břehu k rybníku Homolka, otáčí se na sever k rybníku Vrah, až k TKÚ Újezd-Háje-Petrovice, dále po k.h.Újezd-Petrovice k TKÚ Újezd-Petrovice-Křeslice až do údolí Botiče, přetíná Botič a směrem jižním pokračuje až k TKÚ Újezd-Křeslice-Průhonice, přechází potok Botič, pokračuje po jeho levém břehu až k dálnici D1 tj. po k.h. Újezd-Průhonice, dále podle dálnice směrem severozápadním zpět k TKÚ Újezd-Chodov-Šeberov.


PRAHA - ÚJEZD NAD LESY

	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Újezd nad Lesy s těmito hranicemi :
    
 Od TKÚ Klánovice-Jirny-Újezd nad Lesy po k.h. Újezd nad Lesy-Jirny k TKÚ Jirny-Úvaly-Újezd nad Lesy po k.h. Újezd nad Lesy - Úvaly k TKÚ Úvaly - Sibřina - Újezd nad Lesy po k.h. Újezd nad Lesy - Sibřina, k TKÚ Sibřina-Koloděje-Újezd nad Lesy, po k.h. Újezd nad Lesy -Koloděje k TKÚ Běchovice-Koloděje-Újezd nad Lesy, po k.h. Újezd nad Lesy -Běchovice k TKÚ Běchovice-Klánovice-Újezd nad Lesy, po k.h. Běchovice-Újezd nad Lesy k TKÚ Klánovice-Jirny-Újezd nad Lesy.


PRAHA - VELKÁ CHUCHLE
     
	Území městské části je tvořeno katastrálními územími Velká Chuchle a Malá Chuchle s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Malá Chuchle-Slivenec-Hlubočepy po k.h. Hlubočepy-Velká Chuchle po okraji lesa jižně od Filmového studia Barrandov, po k.h. Hlubočepy-Malá Chuchle k ulici Zbraslavské, kterou protíná, dále protíná ulici Strakonickou, k Vltavě k TKÚ Braník-Malá Chuchle-Hlubočepy, proti proudu Vltavy směrem jižním po k.h. Braník-Malá Chuchle k TKÚ Braník-Malá Chuchle-Hodkovičky, dále po k.h. Hodkovičky-Malá Chuchle k TKÚ Hodkovičky-Malá Chuchle-Modřany, dále k TKÚ Malá Chuchle -Velká Chuchle-Modřany po k.h. Velká Chuchle-Modřany v prostoru Státního rybářství opouští koryto Vltavy přechází ulici V sádkách a Strakonickou, jde po jižním okraji závodiště, odtud se otáčí na jihozápad k TKÚ Velká Chuchle-Lahovice-Radotín, dále po k.h. Velká Chuchle-Radotín k TKÚ Radotín-Lochkov-Velká Chuchle, po západním okraji chatové osady Na lípách k TKÚ Lochkov -Slivenec-Velká Chuchle, dále po k. h. Slivenec-Velkou Chuchle směrem severním k TKÚ Slivenec -Velká Chuchle-Malá Chuchle, dále po k.h. Slivenec-Malá Chuchle, protíná ulici K Barrandovu a vede k TKÚ Slivenec-Malá Chuchle-Hlubočepy.


PRAHA - VINOŘ

	Území městské části je tvořeno katastrálním územím Vinoř s těmito hranicemi :
     
Od TKÚ Vinoř-Miškovice-Přezletice po k.h. Vinoř-Přezletice k TKÚ Přezletice-Podolanka-Vinoř, dále po k.h. Podolanka-Vinoř k TKÚ Vinoř-Podolanka-Jenštejn, dále po k.h. Vinoř-Jenštejn k TKÚ Vinoř-Jenštejn-Radonice, dále po k.h. Vinoř-Radonice k TKÚ Vinoř-Radonice-Satalice, po k.h. Vinoř-Satalice k Vinoř-Satalice-Kbely, dále po k.h. Vinoř-Kbely k TKÚ Vinoř-Kbely-Čakovice, dále po k.h. Vinoř-Čakovice k TKÚ Vinoř-Čakovice-Miškovice, dále po k.h. Vinoř-Miškovice k TKÚ Vinoř-Miškovice-Přezletice.


PRAHA - ZBRASLAV

	 Území městské části je tvořeno katastrálními územími Zbraslav Lahovice s těmito hranicemi:

 Od TKÚ Zbraslav-Lipence-Radotín ve středu koryta Berounky, dále korytem Berounky po k.h. Radotín-Zbraslav k TKÚ Zbraslav-Lahovice-Radotín, kde se odklání od k.h. Lahovice-Radotín a od toku Berounky na severozápad 100 m k levobřežní komunikaci, po této komunikaci až do osady Lebedov, kde se odklání na sever až k TKÚ Lahovice-Velká Chuchle-Radotín, pokračuje po k.h. Lahovice-Velká Chuchle, prochází jižním okrajem závodiště ve Velké Chuchli, přechází ulici Strakonickou k TKÚ Modřany-Lahovice-Velká Chuchle, ve středu koryta Vltavy, proti proudu (k jihu) Vltavy jejím středem k TKÚ Modřany-Komořany-Lahovice, po 400 metrech přechází na levý břeh Vltavy k TKÚ Zbraslav-Lahovice-Komořany, pokračuje po levém břehu Vltavy k jihu k přístavišti parníků Zbraslav kde přechází Vltavu a železniční trať směrem východním a dále od východu obchází osadu Závist k TKÚ Zbraslav-Komořany-Točná, dále po k.h. Zbraslav-Točná, přechází Břažanský potok, východně obchází železniční stanici Praha-Zbraslav, kde pokračuje 200 metrech po tělese železniční trati směrem jižním,po 200 metrech jižním portálem tunelu u Jarova se odklání k západu, přechází Vltavu, probíhá po západním okraji osady Strnady po k.h. Zbraslav-Vrané nad Vltavou k ulici Strakonické k osadě Báně, po západním okraji ulice Strakonické směrem severním po k.h. Zbraslav-Lipence v prostoru osady Žabovřesky se odklání od ulice Strakonické 500 metrů probíhá korytem Lipanského potoka, dále pak spojovací silnicí mezi Zbraslaví a Radotínem k lávce na řece Berounce k TKÚ Zbraslav-Lipence-Radotín.


PRAHA - ZLIČÍN
     
	Území městské části je tvořeno katastrálními územími ( celými nebo částí )Zličín, Sobín, Třebonice s těmito hranicemi :
     
Od východního břehu rybníka Kala po k.h. Hostivice-Sobín k TKÚ Hostivice-Sobín-Zličín, po k.h. Hostivice-Zličín k TKÚ Hostivice-Ruzyně-Zličín na ulici Karlovarské, odtud po  k.h. Ruzyně-Zličín k TKÚ Ruzyně-Řepy-Zličín, dále po k.h. Řepy-Zličín podél ulice Drahoňovského přes ulici Na Radosti k TKÚ Řepy - Stodůlky - Zličín, odtud po k.h. Stodůlky - Zličín k TKÚ Stodůlky- Třebonice - Zličín, a po k.h. Stodůlky-Třebonice až k tělesu dálnice Praha-Plzeň, dále západním směrem podél dálnice až ke k.h. Chrášťany-Třebonice, dále severním směrem po této k.h. až po TKÚ Chrášťany-Zličín-Třebonice, po k.h. Chrášťany-Zličín západním směrem k TKÚ Sobín - Zličín -Chrášťany a dále po k.h. Sobín s obcemi okresu Praha-západ k východnímu okraji rybníka Kala.
 

