
2.  
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,  
 

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

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne  26. 3. 2015 vydat podle § 17  
odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
Čl. I 

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

hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné  vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky 
č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné  vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky 
č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné  vyhlášky  č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné  vyhlášky 
č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné  vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky                                 
č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  č. 32/2003 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné  vyhlášky č. 33/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky                                 
č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  č. 8/2005 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. 
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Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky                                   
č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  č. 25/2006 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky  č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky                                   
č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č.  8/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2009 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky                    
č. 13/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 22/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky                       
č. 1/2010  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  8/2010  Sb.  hl. m.   Prahy,  obecně závazné  vyhlášky 
č. 14/2010  Sb.  hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  2/2011  Sb. hl. m.  Prahy,  obecně  
závazné vyhlášky  č.  3/2011  Sb.  hl. m.  Prahy,   obecně závazné vyhlášky č.  4/2011  Sb. hl. 
m.  Prahy,  obecně  závazné vyhlášky č. 11/2011 Sb. hl. m. Prahy,   obecně závazné vyhlášky 
č.  15/2011 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2011 Sb.  hl. m.  Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 23/2011 Sb.  hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky             
č. 8/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 13/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2012 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 20/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2013 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 12/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 21/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky             
č. 7/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 9/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2014 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2014 a obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, se mění 
takto: 
 
1.  V příloze č. 2 se v položce č. 57 slova „14 odst. 6“ nahrazují slovy „14 odst. 7“ a slova 
„zařízení ke sběru a výkupu odpadů podléhající rozhodování podle zákona č. 76/2002 Sb. a“ 
se zrušují. 
 
2.  V příloze č. 2 se v položce č. 61 slova „7 odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „7 odst. 1 

písm. c)“. 



 3 

3.  V příloze č. 3 položky č. 103 až 107 znějí: 
 
„ 103. zákon č. 

185/2001 Sb. 
80 odst. 1 
písm. a) 

kontrola, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné 
k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání 
s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy 
s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, 
se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem 

 

 104.  80 odst. 1 
písm. b) 

ukládání pokut právnickým osobám a fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání za porušení povinnosti podle § 66 
odst. 1, s možností současně stanovit opatření a lhůty 
pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím 

 

 105.  80 odst. 1 
písm. c) 

ukládání pokut fyzickým osobám za přestupky uvedené 
v § 69, s možností současně stanovit opatření a lhůty 
pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím 

 

 106.  80 odst. 1 
písm. d) 

kontrola, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné 
k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu 
v souladu s tímto zákonem 

 

 107.  80 odst. 1 
písm. e) 

kontrola placení poplatků za ukládání odpadů na skládky 
u provozovatele skládky  

 

“. 
 
4.  V příloze č. 4 části A položka č. 115 zní: 
 
„ 115. zákon č. 

334/1992 Sb. 
15 výkon působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností s výjimkou: 
1. rozhodování podle § 1 odst. 4 o tom, zda je pozemek 

součástí zemědělského půdního fondu 
2. uplatňování stanoviska k regulačním plánům  

podle § 5 odst. 2 

 

“. 
 
5.  V příloze č. 4 části A položky č. 365 až 366 znějí: 
 
„ 365. zákon č. 

185/2001 Sb. 
39 odst. 7 zpracovávání na základě hlášení podle odstavců 2 až 6 

evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení 
k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, 
shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst 
odpadů a skladů odpadů, převzatých autovraků a způsobů 
jejich zpracování, typu, množství a způsobů zpracování, 
využití, nebo odstranění elektroodpadu a dopravců odpadů 
v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; 
zasílání těchto evidencí každoročně do 30. dubna 
následujícího roku Ministerstvu životního prostředí, Českému 
statistickému úřadu a příslušnému krajskému úřadu 
prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém 
nosiči dat 

 

 366.  40 odst. 2 
písm. b) 

přijímání evidenčního listu o přepravě nebezpečného odpadu 
od odesílatele odpadu 

 

“. 
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6.  V příloze č. 4 části A položky č. 368 až 375 znějí: 
 
„ 368.  40 odst. 3 přijímání evidenčního listu o přepravě nebezpečného odpadu 

od příjemce odpadu s potvrzením o převzetí odpadu  
 

 369.  79 odst. 1 
písm. d) 

vedení a zpracovávání evidence odpadů a způsobů nakládání 
s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství 
a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elekroodpadu, 
jím vydaných rozhodnutí podle tohoto zákona; na požádání 
podávání informací žadatelům o sídle zařízení vhodných 
k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu 

 

 370.  79 odst. 1 
písm. e) 

zasílání informací Ministerstvu životního prostředí 
podle § 39 odst. 10 

 

 371.  79 odst. 1 
písm. f) 

kontrola, jak jsou právnickými osobami a fyzickými 
osobami oprávněnými k podnikání dodržována ustanovení 
právních předpisů a rozhodnutí Ministerstva životního 
prostředí a jiných správních úřadů v oblasti odpadového 
hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený 
způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 

 372.  79 odst. 1 
písm. g) 

možnost zajistit ochranu lidského zdraví a životního 
prostředí na náklady odpovědné osoby, hrozí-li poškození 
lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu 
došlo 

 
 
 

 373.  79 odst. 1 
písm. i) 

ukládání pokut právnickým osobám a fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání za porušení stanovených 
povinností podle § 66 odst. 2 písm. a), b), c) a d) a odst. 5, 
s možností současně stanovit opatření a lhůty pro zjednání 
nápravy samostatným rozhodnutím 

 

 374.  79 odst. 4 
písm. b) 

vydávání vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska 
nakládání s odpady 

 

 375.  79 odst. 4 
písm. c) 

vydávání vyjádření k připravovaným změnám výrobního 
procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady 

 

“. 
7.  V příloze č. 4 části A se položky č. 376 až 380 zrušují. 
 Dosavadní položky č. 381 až 448 se označují jako položky č. 376 až 443. 
 
8. V příloze č. 4 části A položky č. 378 a 379 znějí: 
 
„ 378. zákon č. 

254/2001 Sb. 
105 odst. 1, 
106 

výkon působnosti obecního úřadu a obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, 
s výjimkou: 
1. vodních děl: 
- úpravna vody v Praze-Podolí, 
- biologických čistíren odpadních vod nad  50 ekvivalentních 
obyvatel, 
- jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta významných 
vodních toků Vltava a Berounka;  
- souvisejících s významnými vodním toky Vltava 
a Berounka, nejedná-li se o výustní objekty dešťové 
kanalizace nebo o odběrné objekty povrchové vody  
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pro potřebu fyzických osob, které neslouží k podnikatelské 
činnosti; 
- na ochranu před povodněmi podél významných vodních 
toků Vltava a Berounka, 
- která se zřizují k plavebním účelům v korytech významných 
vodních toků Vltava a Berounka nebo na jejich březích, 
- k využití vodní energie a energetického potenciálu 
významných vodních toků Vltava a Berounka, 
- sloužících k pozorování stavu povrchových vod 
na významných vodních tocích Vltava a Berounka, 
2. vodohospodářských úprav souvisejících s významnými 
vodními toky Vltava a Berounka, 
3. rozhodování podle § 7 odst. 7 vodního zákona o výjimkách 
ze zákazu a omezení užívání povrchových vod k plavbě, 
4. vydávání povolení podle § 14 odst. 1 vodního zákona 
k činnostem týkajícím se významných vodních toků Vltava 
a Berounka a k činnostem v ochranných pásmech vodních 
zdrojů stanovených Magistrátem hlavního města Prahy, 
5. vydávání souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. b) vodního 
zákona, 
6. stanovování ochranného pásma vodních zdrojů  
využívajících povrchovou vodu z významných vodních toků 
Vltava nebo Berounka,  
7. ukládání nebo přijímání odpovídajících opatření k nápravě 
podle § 34 odst. 3 vodního zákona v případě, že povrchové 
vody uvedené v seznamu sestaveném podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví přestanou trvale nebo opakovaně odpovídat 
požadavkům na jakost vody pro koupání, které jsou 
stanoveny zvláštním právním předpisem nebo v nařízení 
vlády podle § 34 odst. 2 vodního zákona, pokud tyto vody 
souvisejí s významným vodním tokem Vltava 
nebo Berounka; 
8. ukládání způsobu rybářského obhospodařování, správci 
významného vodního toku Vltava a Berounka a uživateli 
příslušné části rybářského revíru podle § 35 odst. 2 vodního 
zákona, 
9. vydávání souhlasu k vypouštění ryb a ostatních vodních 
živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných 
a neprověřených populací přirozených druhů do vodních toků 
a vodních nádrží podle § 35 odst. 3 vodního zákona; 
10. schvalování havarijních plánů podle § 39 odst. 2 písm. a) 
vodního zákona, 
11. řízení prací při zneškodňování havárií podle § 41 odst. 3 
vodního zákona, 
12. ukládání opatření k nápravě podle § 42 vodního zákona, 
13. rozhodování v pochybnostech o hranici koryta 
významného vodního toku Vltava a Berounka nebo o tom, 
zda se jedná u těchto toků o přirozené koryto vodního toku 
podle § 44 odst. 3 vodního zákona; 
14. podle § 49 odst. 3 vodního zákona stanovování větší šířky 
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pozemků k užívání než je uvedeno v § 49 odst. 2, a to 
při významném vodním toku Vltava a Berounka a vodním 
toku, který je vodní cestou dopravně významnou; 
15. povolování výjimky z povinnosti vlastníka pozemku, 
na němž se nachází koryto významného vodního toku Vltava 
nebo Berounka, strpět po tomto pozemku průchod osob 
podél významného vodního toku podle § 50 písm. g) vodního 
zákona; 
16. vydávání zákazů vlastníkům pozemků sousedících 
s koryty významných vodních toků Vltava nebo Berounka 
kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta 
významného vodního toku podle § 51 odst. 2 vodního zákona, 
17. zajišťování nápravy a obnovení plynulého odtoku vody, 
pokud k jeho narušení dojde v důsledku zanedbání péče 
o stavby nebo zařízení v korytech významných vodních toků 
Vltava či Berounka nebo s nimi sousedící, podle § 52 odst. 2 
vodního zákona; 
18. rozhodování v pochybnostech o rozsahu povinnosti 
správce navazujícího významného vodního toku Vltava 
a Berounka k zajištění funkce stavby k vodohospodářským 
melioracím pozemků podle § 56 odst. 5 vodního zákona, 
19. stanovování rozsahu záplavového území drobných 
vodních toků na návrh správců drobných vodních toků 
a ukládání správcům drobných vodních toků povinnosti 
zpracovat a předložit takový návrh podle § 66 odst. 1 vodního 
zákona, 
20. vydávání závazného stanoviska dotčeného orgánu 
podle § 104 odst. 9 vodního zákona ve věcech týkajících se 
působnosti Magistrátu hlavního města Prahy podle vodního 
zákona a dále z hlediska užívání povrchových vod k plavbě 
(§ 7) a z hlediska nakládání se závadnými látkami (§ 39), 
21. vodoprávního dozoru podle § 110 vodního zákona, 
v případech působnosti nesvěřené podle tohoto Statutu a dále 
nad dodržováním § 7 a 39 vodního zákona; 
22. vodoprávního dozoru podle § 110 vodního zákona 
nad dodržováním § 7 a 39 vodního zákona, 
23. ukládání pokut podnikajícím fyzickým osobám 
a právnickým osobám podle § 125a, 125c až 125g a 125i 
vodního zákona v případech působnosti nesvěřené  
podle tohoto Statutu, 
24. ukládání pokut podnikajícím fyzickým osobám 
a právnickým osobám podle § 125b a 125h vodního zákona 

 379. zákon č. 
274/2001 Sb. 

26 odst. 2, 
27 

výkon působnosti obecního úřadu a obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností s výjimkou: 
1. projednávání správních deliktů podle § 33 odst. 1 písm. f) 
zákona o vodovodech a kanalizacích, 
2. přijímání, zpracovávání a předávání vybraných údajů 
evidence vodovodů a kanalizací Ministerstvu zemědělství 
podle § 5 odst. 3 a 4 zákona o vodovodech a kanalizacích 

 

“. 
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9.  V příloze č. 4 části A se v položce č. 381 v odkazu na kompetenční ustanovení slova 

„47 odst. 4“ nahrazují slovy „47 odst. 5“. 
 
10. V příloze č. 4 části A položky č. 387 a 388 znějí: 
 
„ 387. zákon č. 

326/2004 Sb. 
73 odst. 1 přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu 

škodlivých organismů podle § 9 a jejich předkládání 
Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému 
k dalšímu řízení 

 

 388.  73 odst. 2 výkon působnosti obecního úřadu na úseku ochrany včel 
podle § 51 odst. 2 a 6 a na úseku letecké aplikace podle § 52 
odst. 8 

 

“. 
 

11.  V příloze č. 4 části B se položky č. 1 až 4 zrušují. 
Dosavadní položky č. 5 až 8 se označují jako položky č. 1 až 4. 

 
12. V příloze č. 7 části  A  se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet: 
„Staré Město   budova bez č. pop. 
  na pozemku parc. č. 663/5 v k. ú. Staré Město 
  Staré Město   budova bez č. pop. 
  na pozemku parc. č. 663/6 v k. ú. Staré Město 
  Staré Město   budova bez č. pop. 
  na pozemku parc. č. 663/7 v k. ú. Staré Město 
  Staré Město   budova bez č. pop. 
  na pozemku parc. č. 663/8 v k. ú. Staré Město.“. 
 
13. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet: 
 „Žižkov 946/2             77 
   Žižkov 946/3             74 
   Žižkov 946/4             22 
   Žižkov 964/15             30 
   Žižkov 964/16             29 
   Žižkov 964/17             62 
   Žižkov 2624/12 175 
   Žižkov 2624/15 324 
   Žižkov 2639/111 865 
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14. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet: 
„Vršovice 1359/5             552 
  Vršovice 1367/7             165 
  Vinohrady 4250/6             1812 
  Vinohrady 4253/7             742 
  Vinohrady 4253/8             1008 
  Vinohrady 4253/9             316 
  Vinohrady 4253/10 550 
  Vinohrady 4312/2             210 
  Vinohrady 4312/3             269 
  Malešice 806/500 799 
  Malešice 806/523 100 
  Malešice 806/524 113 
  Malešice 806/746 114 
  Malešice 806/783 630 
  Strašnice 2244/150 3029 
  Strašnice 2244/188 92 
  Strašnice 2244/189 57 
  včetně staveb,  terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“. 
 
15. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet: 
„Chodov    2014/86 402 
 Chodov 2014/87 846 
 Chodov 3060/4             499 
 Háje            1179/1             2255 
 Háje            1179/13 36 
 Háje            1179/24 835 
 Háje            1179/28 19 
 Háje            1179/33 51 
 Háje            1179/35 254 
 Háje            1179/37 154 
 Háje            1179/38 788 
 Háje            1179/47 200 
 Háje            1179/48 1343 
 Háje            1179/49 741 
 Háje            1179/50 504 
 Háje            1179/51 86 



 9 

Háje 1179/52 89 
Háje 1179/53 186 
Háje 1179/58 1521 
Háje 1179/59 1437 
Háje 1179/60 113 
Háje 1179/62 236 
Háje 1179/63 126 
Háje 1179/64 568 
Háje 1179/65 74 
Háje 1179/66 1086 
Háje 1179/67 200 
Háje 1179/68 47 
Háje 1179/69 62 
Háje 1179/70 115 
Háje 1179/76 100 
Háje 1179/78 155 
Háje 1179/82 195 
Háje 1179/83 34 
Háje 1179/84 454 
Háje 1179/85 188 
Háje 1179/86 147 
Háje 1179/87 288 
Háje 1179/90 296 
Háje 1179/92 51 
Háje 1179/93 265 
Háje 1179/107 384 
včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
v KN.“. 
 
16. V příloze č. 7 části A se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet: 
„Modřany 4400/418 17214 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“. 
 
17. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Březiněves na konci doplňuje tento výčet: 
„Březiněves 258/1            509 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  
  v KN.“. 
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18. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Koloděje na konci doplňuje tento výčet: 
„Koloděje 102/31            4098 
 Koloděje 34/8            19 
včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
v KN.“. 
 
19. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Kunratice na konci doplňuje tento výčet: 
„Kunratice 2342/113 369 
 Kunratice 2342/117 351 
 Kunratice  2342/146 2555 
 Kunratice 2342/348 15 
 včetně staveb hřišť na pozemcích parc. č. 2342/113, parc. č. 2342/117 a parc. č. 2342/146 
 v k. ú. Kunratice, staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem  
 zápisu v KN.“. 
 
20. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Slivenec na konci doplňuje tento výčet: 
„Slivenec 103            529  
 Slivenec  104/7            29 
 Slivenec 104/9            233 
 Slivenec  1169/6            126 
 Slivenec 1171/1             4 
 Slivenec 1701/4             36 
 Slivenec 1770/53 6 
 Slivenec 1770/54 535 
 Slivenec 1770/55 315        
 Slivenec 1798/109 265 
 Holyně 321/2            154 
 Holyně 321/3             239 
 Holyně 396/4             80 
 Holyně 412/4             47 
 Holyně 412/5            124 
 včetně staveb  komunikací   na  pozemcích   parc. č. 321/2,  321/3,  396/4,  412/4  a  412/5  
 v k. ú. Holyně,  staveb,  terénních  a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem 
zápisu v KN.“.  
 
21.  V příloze č. 7 části A se v části Praha - Zličín na konci doplňuje tento výčet: 
„Zličín            281/88           314 
  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
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22. V příloze č. 7 části B  se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet: 
„Háje 449/88             12 
  Háje 536/119 94 
  Háje 536/414 4 
  Háje 536/415 5 
  Háje 1275/20 3 
  Háje 1275/21 9 
  Háje 1275/24 15 
  Háje 1275/28 8 
 
23. V příloze č. 7 části B se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet: 
„Stodůlky 155/129 224 
  Stodůlky 155/131 63 
  Stodůlky 160/118 10 
  Stodůlky 160/122 389 
  Stodůlky 162/57             581 
  Stodůlky 1080/119 5 
  Stodůlky 1080/139 11 
  Stodůlky 1080/141 331 
  Stodůlky 1165/5             7 
  Stodůlky 1165/87 4 
  Stodůlky 1165/106 146 
  Stodůlky 1165/107 7 
  Stodůlky 1165/111 55 
  Stodůlky 1165/112 68 
  Stodůlky 1851/25 55 
  Stodůlky 2131/50 1793 
  Stodůlky 2131/84 2114 
  Stodůlky 2131/145 155 
  Stodůlky 2131/665 2910 
  Stodůlky 2171/61 69 
  Stodůlky 2171/74 279 
  Stodůlky 2272/9            485 
  Stodůlky 2272/23 71 
  Stodůlky 2272/24 55 
  Stodůlky 2272/25 216 
  Stodůlky 2272/26 52 
  Stodůlky 2272/28 192 
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Stodůlky 2272/41 209 
Stodůlky 2272/42 217 
Stodůlky 2310/3             284 
Stodůlky 2320/1             60 
Stodůlky 2681/22 163 
Stodůlky 2681/24 336 
Stodůlky 2686/10 58 
Stodůlky 2688/4             769 
Stodůlky 2688/38 1343 
Stodůlky 2692/45 127 
Stodůlky 2692/63 384 
Stodůlky 2696/11 87 
Stodůlky 2696/13 703 
Stodůlky 2697/4            3033 
Stodůlky 2697/5            396 
Stodůlky 2702/6            14 
Stodůlky 2703/1            1076 
Stodůlky 3126/1            817 
Stodůlky 3126/2            1161 
Stodůlky 3126/3            96.“. 
 
24. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Dubeč na konci doplňuje tento výčet: 
„Dubeč 1572/1            737 
  Dubeč 1573/1            25377 
včetně rybníka na pozemcích parc. č. 1572/1 a 1573/1 v k. ú. Dubeč.“. 
 
25. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Nebušice na konci doplňuje tento výčet: 
„Nebušice 1102/3          725 
  Nebušice 1108/2          1595 
  Nebušice 1109/1          2476 
  Nebušice 1175          189 
  včetně stavby vodní nádrže na pozemcích parc. č. 1102/3, 1108/2, 1109/1 a 1175  
v k. ú. Nebušice, která není předmětem zápisu v KN.“. 
 
26. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Řeporyje na konci doplňuje tento výčet: 
„Řeporyje 1366/3         4363 
  Řeporyje 1415/3         2466 
  Řeporyje 1415/4         2956 
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  Řeporyje 1413/1         5296 
  Řeporyje 1414/1         2668 
  Řeporyje 1415/6         6756 
  Řeporyje 1415/8         1231 
  Řeporyje 1632         152 
  Stodůlky 154/22         24 
  Stodůlky 156/12         9 
  Stodůlky 156/17         99 
  Stodůlky 2181/9         530.“. 
 
27. V příloze č. 10 se za bod 65 vkládá bod 66, který včetně nadpisu zní: 
„66. Městská část Praha 10 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.      výměra (m2) 
Malešice 806/500 799 
Malešice 806/523 100 
Malešice 806/524 113 
Malešice 806/746 114 
Malešice 806/783 630 
Strašnice 2244/150 3029 
Strašnice 2244/188 92 
Strašnice 2244/189 57 
 
b) Městská část Praha 10 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu.“. 
 
Dosavadní body 66 až 123 se označují jako body 67 až 124. 
 
28. V příloze č. 10 se za bod 77 vkládá bod 78, který včetně nadpisu zní: 
„78. Městská část Praha 11 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.         výměra (m2) 
Háje             1179/1             2255 
Háje             1179/13 36 
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Háje           1179/24           835 
Háje           1179/28           19 
Háje           1179/33           51 
Háje           1179/35           254 
Háje           1179/37           154 
Háje           1179/38           788 
Háje           1179/47           200 
Háje           1179/48           1343 
Háje           1179/49           741 
Háje           1179/50           504 
Háje           1179/51           86 
Háje           1179/52           89 
Háje           1179/53           186 
Háje           1179/58           1521 
Háje           1179/59           1437 
Háje           1179/60           113 
Háje           1179/62           236 
Háje           1179/63           126 
Háje           1179/64           568 
Háje           1179/65           74 
Háje           1179/66           1086 
Háje           1179/67           200 
Háje           1179/68           47 
Háje           1179/69           62 
Háje           1179/70           115 
Háje           1179/76           100 
Háje           1179/78           155 
Háje           1179/82           195 
Háje           1179/83           34 
Háje           1179/84           454 
Háje           1179/85           188 
Háje           1179/86           147 
Háje           1179/87           288 
Háje           1179/90           296 
Háje           1179/92           51 
Háje           1179/93           265 
Háje           1179/107         384 
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b) Městská část Praha 11 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 11 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
využití (zeleň, chodníky, zpevněné plochy, příjezdové komunikace, hřiště atd.). 
 
d) Městská část Praha 11 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
parcelní čísla a jejich výměry; není oprávněna tyto pozemky dělit ani scelovat.“. 
 
Dosavadní body 78 až 124 se označují jako body 79 až 125. 
 
29. V příloze č. 10 se za bod 80 vkládá bod 81, který včetně nadpisu zní: 
„81. Městská část Praha 12 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.       výměra (m2) 
Modřany 4400/418 17214 
 
b) Městská část Praha 12 se zavazuje, že nepřevede pozemek uvedený v písmenu a) včetně 
staveb na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 12 je povinna  zachovat stávající využití pozemku uvedeného 
v písmenu a).“.  
 
Dosavadní body 81 až 125 se označují jako body 82 až 126. 
 
30. V příloze č. 10 se za bod  93 vkládá bod  94, který včetně nadpisu zní: 
„94. Městská část Praha - Březiněves 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.     výměra (m2) 
Březiněves 258/1          509 
 
b) Městská část Praha - Březiněves se zavazuje, že nepřevede pozemek uvedený v písmenu a) 
na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
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c) Městská část Praha - Březiněves se zavazuje, že využije pozemek uvedený v písmenu a) 
v souladu se záměrem dostavby mateřské školy. 
 
d) V případě změny využití pozemku uvedeného v písmenu a) je městská část Praha - 
Březiněves povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí pozemku ze svěřené správy, a to 
ve lhůtě 90 dní ode dne změny využití pozemku.“. 
 
Dosavadní body 94 až 126 se označují jako body 95 až 127. 
 
31. V příloze č. 10 se za bod 105 vkládá 106, který včetně nadpisu zní: 
„106. Městská část Praha - Kunratice 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území  parc. č.      výměra (m2) 
Kunratice 2342/113 369 
Kunratice 2342/117 351 
Kunratice  2342/146 2555 
Kunratice 2342/348 15 
 
b) Městská část Praha - Kunratice není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) 
na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha - Kunratice je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat 
stávající využití (dětská hřiště, zeleň, chodníky atd).“. 
 
Dosavadní body 106 až 127 se označují jako body 107 až 128. 
 
32. V příloze č. 10 se za bod 115 vkládá bod  116, který včetně nadpisu zní: 
„116. Městská část Praha – Slivenec 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území     parc. č.   výměra (m2) 
Slivenec 103         529  
Slivenec  104/7         29 
Slivenec 104/9         233 
Slivenec  1169/6         126 
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Slivenec 1171/1             4 
Slivenec 1701/4            36 
Slivenec 1770/53 6 
Slivenec 1770/54 535 
Slivenec 1770/55 315        
Slivenec 1798/109 265 
Holyně             321/2             154 
Holyně             321/3             239 
Holyně  396/4             80 
Holyně             412/4             47 
Holyně   412/5             124 
  
b) Městská část Praha – Slivenec není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) 
na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha – Slivenec je povinna zachovat stávající využití pozemků uvedených 
v písmenu a).“. 
 
Dosavadní body 116 až 128 se označují jako body 117 až 129. 
 
 
 

Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2015, s výjimkou čl. I bodů 1 až 11, které 
nabývají účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Adriana  K r n á č o v á, v. r. 
primátorka  hlavního  města  Prahy 

 
 

Petr  D o l í n e k, v. r. 
náměstek primátorky  hlavního města  Prahy 
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