
3.  
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,  
 

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

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne  14. 4. 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, obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 a obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2015, se mění takto: 
 
 
1. V příloze č. 7 části  A  se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet: 
„Čimice 404/18      539 
 Čimice 404/48      70 
 Čimice  406/2      1337 
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Kobylisy 2364/328 368 
Kobylisy 2364/1 „díl“ a 478 
Troja            1307/1             8507 
včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
v KN.“. 
 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet: 
„Hrdlořezy 10/2                        80 
  Střížkov 516/4 (id. 17/36) 5478 
  Střížkov  516/20                         9 
  Střížkov 516/21                         518 
  Střížkov 516/23 (id. 51/108) 1642 
  Střížkov 516/24 (id. 17/36) 588 
  Střížkov 516/27 (id. 17/36) 52 
  Střížkov 516/28 (id. 17/36)  355 
  Střížkov 516/29 (id. 17/36)  10 
  Střížkov 516/30 (id. 17/36)  5 
  Střížkov 516/31                         625 
  včetně stavby pomníku na pozemku parc. č. 10/2 v k. ú. Hrdlořezy a včetně staveb, terénních    
  a sadových úprav na ostatních pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet: 
„Háje             781/1             2454 
 Chodov 2031/283 1085 
 Chodov 2031/284 67 
 Chodov 2031/285 343 
 Chodov 2365/14 271 
 Chodov 2365/28 316 
 Chodov 2365/29 263 
 Chodov 2365/48 5 
 Chodov 2365/51 8 
 Chodov 2365/57 39 
 Chodov 2732/6             36 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  
 v KN.“. 
 
4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet: 
„Stodůlky 150/45           933 
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Stodůlky 150/46            2378 
Stodůlky 150/66            286 
Stodůlky 150/82            198 
Stodůlky 150/83             205 
Stodůlky 151/238 2105 
Stodůlky 2131/37 2570 
Stodůlky 2160/28 1007 
Stodůlky 2171/16 285 
Stodůlky 2171/31 44 
Stodůlky 2342/57 4206 
Stodůlky 2342/60 3826 
Stodůlky 2342/61 798 
Stodůlky 2342/493 380 
včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
v KN.“. 
 
5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet: 
„Hostivař 149/2     2196 
  Hostivař 150/2     35 
  Hostivař 150/3     3275 
  Hostivař 151/2     1509 
  Hostivař 689/11     181 
  Hostivař  1818/50   77 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu   
   v KN.“. 
 
6. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Troja na konci doplňuje tento výčet: 
„Troja            1372/1      493 
  Troja            1372/5       200 
  Troja   1404       347 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“. 
 
7. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Zbraslav na konci doplňuje tento výčet: 
„Zbraslav 2070 116 
  Zbraslav 3315 73 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  
  v KN.“. 
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8. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet: 
„Smíchov 
  Stavba VO  „Osvětlení přechodu pro chodce - město Praha 5 - Smíchov, ul. Svornosti“ - l ks    
  světelného místa vč. kabelové přípojky NN na pozemku parc. č. 4987 v k. ú. Smíchov  
  v pořizovací hodnotě 159 253,70 Kč.“. 
 
9. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Petrovice na konci doplňuje tento výčet: 
„Petrovice 502/3      31 
 Petrovice 504/2      49 
 Petrovice 506/6      26 
 Petrovice 507/3      26 
 Petrovice 507/4       7 
 Petrovice 519/3       290 
 Petrovice 520/2       21 
 Petrovice 565/11       226 
 Petrovice 565/12       5 
 Petrovice 565/13       2 
 Petrovice 580/36       329 
 Petrovice 580/53       42 
 Petrovice 580/59       31 
 Petrovice 580/88       18 
 Petrovice 580/89        25 
 Petrovice 580/92        215 
 Petrovice 580/93        707 
 Petrovice 580/96        218 
 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
10. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Štěrboholy na konci doplňuje tento výčet: 
„Štěrboholy 418/4 180 
 Štěrboholy 418/5 347“. 
 
11. V příloze č. 7 části B se v části Praha 22 na konci doplňuje tento výčet: 
„Uhříněves 47/2 16 
  Uhříněves 2008 482“. 
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12. V příloze č. 10 se za bod 50 vkládá bod 51, který včetně nadpisu zní: 
„51. Městská část Praha 8 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.   výměra (m2) 
Čimice            404/18     539 
Čimice  404/48     70 
Čimice  406/2     1337 
Troja              1307/1     8507 
 
b) Městská část Praha 8 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 8 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
využití (veřejné prostranství, zeleň). 
 
d) Městská část Praha 8 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
parcelní čísla a jejich výměry; není oprávněna tyto pozemky dělit ani scelovat.“. 
 
Dosavadní body 51 a 129 se označují jako body 52 a 130. 
 
13. V příloze č. 10 se za bod 58 vkládá bod 59, který včetně nadpisu zní: 
„59. Městská část Praha 9 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.                  výměra (m2) 
Střížkov 516/4 (id. 17/36) 5478 
Střížkov  516/20                         9 
Střížkov 516/21                         518 
Střížkov 516/23 (id. 51/108) 1642 
Střížkov 516/24 (id. 17/36) 588 
Střížkov 516/27 (id. 17/36) 52 
Střížkov 516/28 (id. 17/36) 355 
Střížkov 516/29 (id. 17/36) 10 
Střížkov 516/30 (id. 17/36) 5 
Střížkov 516/31                         625 
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b) Městská část Praha 9 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 9 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
využití (zeleň, chodníky, zpevněné plochy, hřiště atd.). 
 
d) Městská část Praha 9 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
parcelní čísla a jejich výměry; není oprávněna tyto pozemky dělit ani scelovat. 
 
e) Městská část Praha 9 je povinna u ideálních spoluvlastnických podílů uvedených v písmenu 
a) při vypořádání spoluvlastnictví s třetí osobou zachovat stávající parcelní čísla a jejich 
výměry.“. 
 
Dosavadní body 59 až 130 se označují jako body 60 až 131. 
 
14. V příloze č. 10 se za bod 80 vkládá bod 81, který včetně nadpisu zní: 
„81. Městská část Praha 11 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.          výměra (m2) 
Chodov 2031/283 1085 
Chodov 2031/284 67 
Chodov 2031/285 343 
 
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 (zpevněná plocha a zeleň).“. 
 
Dosavadní body 81 až 131 se označují jako body 82 až 132. 
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15. V příloze č. 10 se za bod 87 vkládá bod 88, který včetně nadpisu zní: 
„88. Městská část Praha 13 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.      výměra (m2)  
Stodůlky 150/45             933 
Stodůlky 150/46             2378 
Stodůlky 150/66             286 
Stodůlky 150/82             198 
Stodůlky 150/83             205 
Stodůlky 151/238 2105 
Stodůlky 2131/37 2570 
Stodůlky 2160/28 1007 
Stodůlky 2171/16 285 
Stodůlky 2171/31 44 
Stodůlky 2342/57 4206 
Stodůlky 2342/60 3826 
Stodůlky 2342/61 798 
Stodůlky 2342/493 380 
 
b) Městská část Praha 13 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 13 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
využití (pozemky ve školských areálech, zeleň, přístupové komunikace atd.).“. 
 
Dosavadní body 88 až 132 se označují jako body 89 až 133. 
 
16. V příloze č. 10 se za bod 96 vkládá bod 97, který včetně nadpisu zní: 
„97. Městská část Praha 15 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.   výměra (m2) 
Hostivař 149/2      2196 
Hostivař 150/2      35 
Hostivař 150/3      3275 
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Hostivař 151/2      1509 
 
b) Městská část Praha 15 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 15 je povinna pozemky uvedené v písmenu a) využít jako sportoviště 
v areálu ZŠ Kozinova. 
 
d) Městská část Praha 15 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
parcelní čísla a jejich výměry; není oprávněna tyto pozemky dělit ani scelovat.“.  
 
Dosavadní body 97 až 133 se označují jako body 98 až 134. 
 
17. V příloze č. 10 se za bod 125 vkládají body 126 a 127, které včetně nadpisu znějí: 
„126. Městská část Praha – Troja 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.  výměra (m2) 
Troja            1372/1                 493 
Troja            1372/5                 200 
 
b) Městská část Praha – Troja je povinna využívat pozemek parc. č. 1372/1, uvedený 
v písmenu a), který přešel na hlavní město Prahu z Pozemkového fondu České republiky 
(nyní Státní pozemkový úřad) smlouvou o bezúplatném převodu pozemků 
č. INO/23/02/003358/2006 ze dne 26. 9. 2006, a pozemek parc. č. 1372/5, uvedený 
v písmenu a), který přešel na hlavní město Prahu z Pozemkového fondu České republiky 
(nyní Státní pozemkový úřad) smlouvou o bezúplatném převodu pozemku 
č. INO/23/02/003693/2007 ze dne 30. 1. 2007, k zastavění veřejně prospěšnou stavbou 
nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně. 
 
c) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, 
na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemků uvedených v písmenu a) 
do vlastnictví hlavního města Prahy, pro kterou by nebyly pozemky nebo jejich části využity 
k zastavění stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně, je 
městská část Praha - Troja povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí pozemků 
ze svěřené správy za účelem jejich převedení zpět na Pozemkový fond České republiky (nyní 
Státní pozemkový úřad) za stejných podmínek, za jakých byl převeden na hlavní město Prahu, 
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a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy 
o změně závazné části územně plánovací dokumentace nebo nabytí právní moci rozhodnutí 
o umístění stavby; jestliže nebude možné pozemky převést zpět na Státní pozemkový úřad, 
protože budou ve vlastnictví třetí osoby, je městská část Praha – Troja povinna ve stejné lhůtě 
poskytnout Státnímu pozemkovému úřadu náhradu za tyto pozemky v penězích, výše náhrady 
bude rovna ceně pozemků ke dni uzavření smluv, na jejichž základě byly pozemky hlavnímu 
městu Praze převedeny, a to podle cenového předpisu platného k témuž dni. 
 
d) Městská část Praha – Troja je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat 
stávající parcelní čísla a jejich výměry; není oprávněna tyto pozemky dělit ani scelovat. 
 
127. Městská část Praha - Troja 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.  výměra (m2) 
Troja             1404                  347 
 
b) Městská část Praha – Troja není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) 
na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha – Troja je povinna pozemek uvedený v písmenu a) využít k rekreaci 
veřejnosti. 
 
d) Městská část Praha – Troja je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat 
stávající parcelní číslo a jeho výměry; není oprávněna tento pozemek dělit ani scelovat.“. 
 
Dosavadní body 126 až 134 se označují jako body 128 až 136. 
 
18. V příloze č. 10 se za bod 132 vkládá bod 133, který včetně nadpisu zní:  
„133. Městská část Praha – Zbraslav 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.  výměra (m2) 
Zbraslav 2070                 116 
Zbraslav 3315                 73 
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b) Městská část Praha – Zbraslav není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) 
na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha – Zbraslav je povinna pozemky uvedené v písmenu a) využít 
pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů.  
 
d) Městská část Praha – Zbraslav je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat 
stávající parcelní čísla a jejich výměry, není oprávněna tyto pozemky dělit ani scelovat.“. 
 
Dosavadní body 133 až 136 se označují jako body 134 až 137. 
 
 

 
Čl. II 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2015. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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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