
Vyhláška č. 7/1987 Sb. NVP, 

 

o změně územního obvodu Místního národního výboru 

v Praze 10-Horních Měcholupech a Místního národního výboru 

v Praze 10-Petrovicích  
 

  

Plenární zasedání Národního výboru hlavního města Prahy se usneslo dne 

17. 12. 1987 podle § 24a zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění zákona 

č. 137/1982 Sb., a po projednání s dotčenými národními výbory vydat toto obecně závazné 

nařízení:  

 

Čl. 1 

  

 (1) Společná hranice územního obvodu Místního národního výboru 

v Praze 10-Horních Měcholupech a územního obvodu Místního národního výboru 

v Praze 10-Petrovicích se mění v důsledku výstavby sídliště Horní Měcholupy-Petrovice.  

  

 (2) Popis průběhu nové společné hranice územního obvodu Místního národního 

výboru v Praze 10-Horních Měcholupech a územního obvodu Místního národního výboru 

v Praze 10-Petrovicích obsahuje příloha č. 1 této vyhlášky. Nová společná hranice je současně 

hranicí katastrálního území Horní Měcholupy a katastrálního území Petrovice.  

  

Čl. 2 

  

 (1) K územnímu obvodu Místního národního výboru v Praze 10-Horních 

Měcholupech se připojuje část území přímo spravovaného Obvodním národním výborem 

v Praze 10 u katastrálního území Hostivař.  

  

 (2) Popis průběhu nové hranice územního obvodu Místního národního výboru 

v Praze 10-Horních Měcholupech a území přímo spravované Obvodním národním výborem 

v Praze 10 obsahuje příloha č. 1 této vyhlášky. Nová hranice je současně hranicí katastrálního 

území Horní Měcholupy a katastrálního území Hostivař.  

  

Čl. 3 

  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 1988. 

 

 

 

Ing. František Štafa, v. r.  

 

 

primátor hlavního města Prahy  

 

 

Ing. Jaroslav Piskač, v. r.  

 

tajemník Národního výboru hlavního města Prahy  
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 7/1987 Sb. NVP 

 

 

Popis změny katastrální hranice pro k. ú. Hostivař-Horní Měcholupy-Petrovice  

 

 Nová hranice mezi k. ú. Horní Měcholupy-Petrovice vychází z průsečíku stávající 

hranice k. ú. Petrovice-Hostivař a budoucího oplocení pozemku mateřských škol „B 22“, 

„B 23“ (návaznost na ukončení změny hranice k. ú. Petrovice-Horní Měcholupy). Z tohoto 

bodu pokračuje západním směrem po hranici zmíněného pozemku školek do jeho 

jihozápadního rohu. Odtud přímo naváže na jižní ukončení chodníku k budoucí výpusti 

vodojemu a přejde na jižní hranici pozemku výpusti vodojemu. Dále naváže na jižní okraj 

budoucího oplocení pozemku mateřské školy „B 14“ a dále na jižní okraj budoucího pozemku 

základní školy „B 15“ až k jihozápadnímu rohu. Zde se zlomí severovýchodním směrem 

a v jeho prodloužení až na východní okraj stávající panelové cesty. Po tomto okraji pokračuje 

v přímém směru k severu. V ohybu cesty tento okraj opouští a pokračuje na jihovýchodní roh 

(lom parcely) lesa. Dále pak severním směrem po stávající východní hranici pozemku lesa 

až k jihovýchodnímu rohu sousedící parcely č. 2382/8, odtud pak západním směrem po jižní 

hranici tohoto pozemku a dalších pozemků č. parc. 2382/2 a 2382/1 a v tomto směru 

pokračuje lesem až na východní okraj asfaltové cesty. Zde se lomí severním směrem 

po východním okraji cesty a k bodu, který leží v prodloužení severozápadního okraje 

projektovaného parkoviště u komunikace Hornoměcholupská. Tuto komunikaci v kolmém 

směru přechází a pokračuje směrem severovýchodním až do průsečíku s lomem stávající pěší 

komunikace na okraji sídliště Hornoměcholupská. Po jejím jižním okraji pokračuje přibližně 

50 m k lomu cesty a z něho pokračuje přímo na jihozápadní roh oplocení plynárny. Po jižním 

okraji pozemku plynárny pokračuje, až naváže na stávající hranici k. ú.  
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