
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 26. 1. 2017 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. Prahy, obecně závazné vyhlášky  
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č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  

č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. 

hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  

č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2008 Sb. 

hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 1/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 3/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2009 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č.  8/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2009 Sb. 

hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 13/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 22/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  

č. 4/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č.  8/2010  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2010  Sb. hl. m.  Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 2/2011  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  

č.  3/2011  Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  4/2011  Sb. hl. m.  Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 11/2011 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  15/2011 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2011 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  

č. 23/2011 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 6/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2012 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  

č. 13/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 17/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 20/2012 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  

č. 4/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 8/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2013 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 15/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  

č. 21/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 4/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2014 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  

č. 9/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 21/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  

č. 3/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 5/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2015 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 7/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2015 Sb. 

hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 4/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  

č. 11/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
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závazné vyhlášky č. 15/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2016 Sb. hl. m. 

Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 18/2016 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 

 

 

1. V § 4 se odstavec 3 zrušuje.  

Dosavadní odstavce 4 až 25 se označují jako odstavce 3 až 24. 

  

2. V § 4 se v odstavcích 3 až 24 slova „až 3“ nahrazují slovy „a 2“. 

 

3. V § 4 se v odstavcích 3 až 24 písmeno „D“ nahrazuje písmenem „C“. 

 

4. V příloze č. 3 se za položku č. 91 vkládá nová položka č. 92, která zní: 

 

„ 

Pol. Předpis § Předmět působnosti 

92. zákon č. 

361/2000 Sb. 

125e odst. 4  projednávání správních deliktů spáchaných 

porušením dopravní značky č. IP 12 a IP 13c 

(vyhláška č. 294/2015 Sb.) výhradně v souvislosti 

s narušením režimu parkování v zónách placeného 

stání zřízených na území příslušné městské části, 

vyjma přestupků spáchaných s vozidly, u nichž 

nebyl zjištěn z informačního systému vedeného 

podle zvláštního právního předpisu (§ 4 zákona 

č. 56/2001 Sb.) provozovatel vozidla 

“. 

Dosavadní položky č. 92 až 124 se označují jako položky č. 93 až 125. 

 

5. V příloze č. 3 se doplňují položky č. 126 až 128, které znějí: 

 

„           

Pol. Předpis § Předmět působnosti 

126. 187/2016 Sb. 8 odst. 2 

písm. a) 

poskytování informací správci daně o ohlášení 

hazardní hry, jejíž provozování je předmětem daně 

z hazardních her 

127.  8 odst. 2 

písm. b) 

poskytování informací správci daně o vydání, 

změně nebo zrušení povolení k umístění herního 

prostoru 

128.  8 odst. 2 

písm. c) 

poskytování dalších informací získaných při výkonu 

své působnosti v oblasti hazardních her správci 

daně, pokud je správce daně potřebuje pro výkon 

správy daně z hazardních her 

“. 
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6. V příloze č. 4 části A položky č. 147 až 151 znějí: 

 

„ 

Pol. Předpis § Předmět působnosti 

147. zákon č. 

13/1997 

40 odst. 

4  

písm. a) 

 

 

výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic  

II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a výkon 

působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic III. třídy 

a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou věcí, 

o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad 

 

148. 

 

 40 odst. 

4 písm. 

b) 

 

výkon působnosti silničního správního úřadu ve věci povolování 

zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci 

 

149. 

 

 

 

 

 40 odst. 

4 

písm. c) 

 

projednávání přestupků podle § 42a s výjimkou přestupku  

podle § 42a odst. 4 písm. e) a projednávání správních deliktů  

podle § 42b, s výjimkou správních deliktů týkajících se dálnice, 

silnice I. a II. třídy a místních komunikací I. třídy, a s výjimkou 

správních deliktů podle § 42b odst. 1 písm. s), t), u) a v)  

150.  40 odst. 

4 písm. 

d)           

 

uplatňování závazných stanovisek v územním řízení z hlediska 

řešení místních komunikací II., III. a IV. třídy a účelových 

komunikací s výjimkou veřejně přístupných účelových komunikací 

Aviatická a Schengenská    

151. 

 

 

 

 40 odst. 

5 písm. 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

výkon působnosti silničního správního úřadu ve věci místních 

komunikací, s výjimkou vozovek místních komunikací I. třídy 

a s výjimkou světelných signalizačních zařízení včetně zařízení 

souvisejících se světelným signalizačním zařízením v rámci systému 

řízení a regulace městského silničního provozu, zařízení 

pro provozní informace městského systému informování účastníků 

dopravy, zařízení pro telematiku, 

 

a výkon působnosti ve věcech veřejně přístupných účelových 

komunikací, s výjimkou veřejně přístupných účelových komunikací 

Aviatická a Schengenská, 

 

výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních 

komunikací s výjimkou místních komunikací I. třídy, a s výjimkou 

věcí, které si vyhradí jejich nadřízený stavební úřad v souladu s § 17 

zákona č. 183/2006 Sb. 

“. 
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7. V příloze č. 4 části A položky č. 379 až 383 znějí: 

 

„ 

Pol. Předpis § Předmět působnosti 

379. zákon č. 

361/2000 

77a 

odst. 1 

přijímání oznámení o umístění místní nebo přechodné úpravy 

provozu nebo zařízení pro provozní informace na účelové 

komunikaci, která není veřejně přístupná 

380. 

 

 77a 

odst. 2 

nařizování odstranění místní nebo přechodné úpravy provozu 

nebo zařízení pro provozní informace, není-li splněna podmínka 

bezpečnosti podle § 78 odst. 2, vyžadování si stanoviska policie 

pro účely posouzení zajištění bezpečnosti silničního provozu  

 

381. 

 

 

 124 

odst. 5 

písm. a) 

pověřování osob oprávněných k zastavování vozidel podle § 79 

odst. 1 písm. j)  

382.  124 

odst. 5 

písm. i)  

vydávání speciálních označení vozidel podle § 67 

383.  124 

odst. 5 

písm. 

m)  

provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích na silnici II. třídy, na místní komunikaci II., III.  

a IV. třídy a veřejně přístupné účelové komunikaci s výjimku 

veřejně přístupných účelových komunikací Aviatická  

a Schengenská  

“. 

 

8. V příloze č. 4 části A se za položku č. 383 vkládá nová položka č. 384, která zní: 

 

„ 

Pol. Předpis § Předmět působnosti 

384.  124 

odst. 6 

stanovování místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích na silnici III. třídy, místní komunikaci II., III.  

a IV. třídy a veřejně přístupné účelové komunikaci, s výjimkou 

veřejně přístupných účelových komunikací Aviatická  

a Schengenská, a užití zařízení pro provozní informace na silnici 

III. třídy, místní komunikaci II., III. a IV. třídy a veřejně přístupné 

účelové komunikaci s výjimkou komunikací Aviatická  

a Schengenská 

“. 

Dosavadní položky č. 384 až 464 se označují jako položky č. 385 až 465. 

 

9. V příloze č. 4 se část C zrušuje. 

Dosavadní část D se označuje jako část C. 

 

10. V příloze č. 4 se v nadpisu části C slova „4 až 25“ nahrazují slovy „3 až 24“. 

 

11. V příloze č. 7 části A se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet: 

„Nové Město                            2349 část c                       0,16 

  Nové Město                            2350 část b                           9 
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 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

12. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet: 

„Žižkov 2799/15                           417 

 Žižkov 4268/7                                 6 

 Žižkov 2935/9                                 8 

 Žižkov 2935/10                             63 

 Žižkov 2935/11                             44 

 Žižkov 2935/12                               8 

 Žižkov 2935/13                               4 

 Žižkov 2935/14                             72 

 Žižkov 2937/2                               37 

 Žižkov 2931/191                         520 

 Žižkov 773/2                                 21 

 Žižkov 773/3                                   1 

 Žižkov 773/4                                 16 

 Žižkov 773/5                                   5 

 Žižkov 773/6                                 10 

 Žižkov 773/7                                   1 

 Žižkov 773/8                                   2 

 Žižkov 2930/48                             82 

 Žižkov 396/1                               129 

 včetně staveb a terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu  

 v KN“.  

 

13. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5  

„Hlubočepy 1798/512                        1614  

  Hlubočepy                                 1271/7           2154 

  Hlubočepy                                 1271/9               77 

  Hlubočepy                                 1271/10               19 

  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.    

 

14. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6  

slova 

„Vokovice                                    1054                              3700“ 

nahrazují slovy: 

„Vokovice                                    1054/1                           3687 

  Vokovice                                      1054/2                             13“. 

 

15. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 

„Dejvice                                       3153/11                           674 

 Dejvice                                        3156/18                           823 

 Sedlec                                          523                                1272 

 Střešovice                                    2208/7                             155  

 Břevnov                                       3708/6                           1201 

 Dejvice                                        4060/24                           501 

 Dejvice                                        4060/25                           546 

 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  

 v KN“. 
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16. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet: 

„Vršovice                                   1675                                      9 

 Vršovice 1676/1                                 65 

 Vršovice 1676/2                                 22 

 Vršovice 1680/1                                 10 

 Vršovice 1827/1                              3986 

 Malešice 806/18                            84627 

 Malešice 806/306                            5163 

 Malešice 806/526                            3758 

 Malešice 806/527                            6524 

 Malešice 806/528                              958 

 Malešice 806/755                            1506 

 Malešice 806/757                              150 

 Malešice 806/775                            1093 

 Malešice 1030                                 1185 

 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

17. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet: 

„Háje                                          617/2                                154 

 Háje                                           618/9 (id. 49/60)           195 

 Háje                                           1243/3                                15 

 Háje                                           1248/1                                67 

 Háje                                           1257/1                              104 

 Háje                                           1261/1                              140 

 Háje                                           1262/7                              124 

 Háje                                           1262/15                              42 

 Háje                                           1262/16                              12 

 Háje                                           1267/1                              169 

 Háje                                           1267/3                                21 

 Háje                                           1267/4                     100 

 Háje                                           1268/1                               987 

 Háje                                           1269                                  124 

 Chodov                                       8/2                                    441 

 Chodov                                       132/7                                  71 

 Chodov                                       133/1                                253 

 Chodov                                       134                                   343 

 Chodov                                       135/1                                893 

 Chodov                                       135/3                                131 

 Chodov                                       251/11                            4876 

 Chodov                                       397/14                            2898 

 Chodov                                      1205/1                     754 

 Chodov                                      1205/2                               819 

 Chodov                                      1222/2                                   7 

 Chodov                                      1222/3                                   6 

 Chodov                                      1225/1                                 19 

 Chodov                                      1241/1                             1139 

 Chodov                                      1264/1                               230 

 Chodov                                      1358/7                                 78 

 Chodov                                      1531/8                               200 
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 Chodov                                     1531/9                               64 

 Chodov                                     1531/14                            124 

 Chodov                                     1555                                   34 

 Chodov                                     2101/191                          216 

 Chodov                                     2120/1                              862 

 Chodov                                     2138/2                                15 

 Chodov                                     2243                                1383 

 Chodov                                     2336/2                             1880 

 Chodov                                     2336/51                             131 

 Chodov                                     2336/58                             113 

 Chodov                                     3094/5                                   5 

 včetně komunikačních staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou 

předmětem zápisu v KN“. 

   

18.  V příloze č. 7 části A se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet: 

„Kyje 2642/15                           7252  

  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

19. V příloze č. 7 části A se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet: 

„Černý Most 771                                17738  

 Černý Most 221/276                           6161 

 Černý Most 221/279                             210       

 Černý Most 221/280                         11656 

 Černý Most 221/281                             377 

 Černý Most 221/289                            2040 

 Černý Most 221/425                          25745 

 Černý Most 221/427                              564 

 Černý Most 221/428                            7386 

 Černý Most 221/429                              250 

 Černý Most 221/431                              152  

 Černý Most                               221/432                               64 

 Černý Most                               221/433                               12 

 Černý Most 221/434                            1084 

 Černý Most 221/435                            1688 

 Černý Most 221/561                              316 

 Černý Most 221/563                              305 

 Černý Most 221/585                              851 

 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

20. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Dolní Počernice na konci doplňuje tento výčet: 

„Dolní Počernice                        756/3                                   49 

 Dolní Počernice                         756/4                                   92 

 Dolní Počernice                         756/7                                 733 

 Dolní Počernice                         756/8                                     1 

 Dolní Počernice                         756/9                                     5 

 Dolní Počernice                         756/11                                 19 

 včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.  
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21. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Lysolaje 

slova 

„Lysolaje                                  491/1 55249“ 

nahrazují slovy: 

„Lysolaje                                  491/1 35913 

 Lysolaje                                   491/7 15227 

 Lysolaje                                   491/8    4109“. 

 

22. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Troja  na konci doplňuje tento výčet: 

„Troja                                        264/1  163 

 Troja                                         264/7  65 

 včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.  

 

23. V příloze č. 7 části B se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet:  

„Nové Město                             282/1               19 

  Nové Město                             282/3  56 

  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.  

 

24. V příloze č. 7 části B se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:  

„Žižkov                                      404/2             853“. 

 

25. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:  

„Smíchov                                   3716/2    85 

  Smíchov                                   3716/13 1818 

  včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

  

26. V příloze č. 7 části B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 

„Dejvice                                     1022/3              35  

 Dejvice                                      1022/4              20“. 

 

27. V příloze č. 7 části B se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet: 

„Háje                                         536/110          3760 

 Háje                                          1218/3               94 

 Chodov                                     171                  2836 

 Chodov                                     172/2               1175 

 Chodov                                     2662/56                 2 

 Chodov                                     2662/57                 3 

 Chodov                                     2662/58            15 

 Chodov                                     2662/59            39 

 Chodov                                     2662/60                 7 

 Chodov                                     2899/50             13 

 Chodov                                     2901/9                    1 

 Chodov                                     2901/10                35 

 včetně komunikačních staveb na pozemcích parc. č. 536/110 a 1218/3 v k. ú. Háje, parc. č. 171  

a 172/2 v k. ú. Chodov a terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem 

zápisu v KN“. 

 

28. V příloze č. 7 části B se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet:  

„Hostivař                                    402/11            13 

 Hostivař                                     371/9               87“. 
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29. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Dubeč na konci doplňuje tento výčet:  

„Dubeč                                  241/61                                    33“.  

 

30. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Ďáblice na konci doplňuje tento výčet:  

„Ďáblice                                1210                                     155“. 

 

31. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Křeslice na konci doplňuje tento výčet:  

„Křeslice              na parc. č. 421/20                      stavba bez č. pop./č. ev.   

 vodohospodářský majetek v hodnotě 21 310 019,00 Kč včetně staveb, které nejsou předmětem 

zápisu v KN, situovaný v oblasti ulic K Brůdku, Maková, Dolnokřeslická, Pod Ovčínem,  

 Pod Ovčínem II, Brusinková a Pod Duby“. 

 

32. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Kunratice na konci doplňuje tento výčet: 

„Kunratice                              267/49                                1 787 

 Kunratice                               267/50                                   945 

včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

33. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Lochkov na konci doplňuje tento výčet:  

„Lochkov                               596                                      9 294 

 Lochkov 802/1                                 18 822“.                               

 

34. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Řeporyje na konci doplňuje tento výčet: 

„Řeporyje                               1587/2           9065  

 Řeporyje                                1613/1           1297  

 Řeporyje                                1615/1                      256“. 

 

35. V příloze č. 10 se za bod 19 vkládá bod 20, který včetně nadpisu zní: 

„20. Městská část Praha 3 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území                                parc. č.                 výměra (m2) 

Žižkov                                    2930/48                              82 

Žižkov                                    396/1                                 129 

 

b) Městská část Praha 3 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 

fyzickou či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 3 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 

využití (zeleň).“. 

 

Dosavadní body 20 až 201 se označují jako body 21 až 202. 
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36. V příloze č. 10 se za bod 37 vkládají body 38 a 39, které včetně nadpisu znějí:  

„38. Městská část Praha 5 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území                           parc. č.                   výměra (m2) 

Hlubočepy                        1798/512                        1614 

 

b) Městská část Praha 5 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 

fyzickou či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 5 je povinna k pozemku uvedenému v písmenu a) zřídit věcné břemeno 

chůze a jízdy pro pozemek parc. č. 1798/263 a stavbu technického vybavení na tomto pozemku 

pro spol. PRE distribuce, a. s.“. 

 

„39. Městská část Praha 5 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:  

 

kat. území                            parc. č.                   výměra (m2)   

Hlubočepy                           1271/7                    2154 

Hlubočepy                           1271/9                        77 

Hlubočepy                           1271/1                        19 

 

b) Městská část Praha 5 není oprávněna převést nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou 

fyzickou či právnickou osobu.  

 

c) Městská část Praha 5 je povinna využívat pozemek parc. č. 1271/7, uvedený v písmenu a), 

který přešel do vlastnictví hlavního města Prahy z Pozemkového fondu České republiky (nyní 

Státní pozemkový úřad) smlouvou o bezúplatném převodu pozemku č. 1021990701 ze dne  

31. 10. 2007 k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení.  

 

d) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, 

na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce, pro kterou by 

nebyl pozemek nebo jeho část využit k zastavění stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou 

pro bydlení, je městská část Praha 5 povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí pozemku 

ze svěřené správy za účelem jeho převedení zpět na Pozemkový fond České republiky (nyní 

Státní pozemkový úřad) za podmínek, za jakých byl převeden na hlavní město Prahu, 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 pozemek převést zpět na Státní pozemkový úřad, protože bude 

ve vlastnictví třetí osoby, je městská část Praha 5 povinna ve stejné lhůtě poskytnout Státnímu 

pozemkovému úřadu náhradu za tento pozemek v penězích, výše náhrady bude rovna ceně 

pozemku ke dni uzavření smlouvy, na jejímž základě byl tento pozemek hlavnímu městu Praze 

převeden, a to podle cenového předpisu platného k témuž dni.“.   

 

Dosavadní body 38 až 202 se označují jako body 40 až 204. 
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37. V příloze č. 10 se v bodu 46 písm. a) 

slova 

„Vokovice 1054                                 3700“ 

nahrazují slovy: 

„Vokovice 1054/1                              3687“. 

 

38. V příloze č. 10 se za bod 60 vkládají body 61 a 62, které včetně nadpisu znějí: 

„61. Městská část Praha 6 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

  

kat. území                                parc. č.                          výměra (m2) 

Dejvice                                   3153/11                                 674 

Dejvice                                   3156/18                                 823 

Sedlec                                     523                                      1272 

Střešovice                               2208/7                                   155 

 

b) Městská část Praha 6 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 

fyzickou či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 6 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 

využití (zeleň u koupaliště a zeleň s chodníky).“. 

 

„62. Městská část Praha 6 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území                                   parc. č.                       výměra (m2)  

Břevnov 3708/6                             1201 

 

b) Městská část Praha 6 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 

fyzickou či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 6 je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat stávající 

využití (zeleň).“. 

 

Dosavadní body 61 až 204 se označují jako body 63 až 206. 

 

39. V příloze č. 10 se za bod 100 vkládají body 101 a 102, které včetně nadpisu znějí: 

„101. Městská část Praha 10 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území                                 parc. č.                        výměra (m2)  

Vršovice                                   1675         9 

Vršovice                                   1676/1                                65 

Vršovice                                   1676/2                                22 

Vršovice                                   1680/1                                10 

Vršovice                                   1827/1                            3986 
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b) Městská část Praha 10 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 

fyzickou či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 10 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 

využití (zeleň, chodníky).“. 

 

„102. Městská část Praha 10 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území                                  parc. č.                výměra (m2)  

Malešice                                   806/18  84627 

Malešice                                   806/306                      5163 

Malešice                                   806/526                      3758 

Malešice                                   806/527                      6524 

Malešice                                   806/528                       958 

Malešice                                   806/755                     1506 

Malešice                                   806/757                       150 

Malešice                                   806/775                     1093 

Malešice                                   1030                         1185 

 

b) Městská část Praha 10 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 

fyzickou či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 10 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 

využití (zeleň, hřiště, chodníky – Malešický park).“. 

 

Dosavadní body 101 až 206 se označují jako body 103 až 208. 

 

40. V příloze č. 10 se za bod 138 vkládají body 139 a 140, které včetně nadpisu znějí: 

„139. Městská část Praha 14 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území                                 parc. č.                      výměra (m2) 

Kyje                                         2642/15                          7252  

 

b) Městská část Praha 14 není oprávněna převést pozemek parc. č. 2642/15 v k. ú. Kyje na jinou 

fyzickou či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 14 je povinna využít pozemek parc. č. 2642/15 v k. ú. Kyje v souladu 

se záměrem umístit na pozemku rozhlednu. 

 

 140. Městská část Praha 14 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území                                  parc. č.                           výměra (m2)  

Černý Most                                771                                      17738  

Černý Most                                221/276                 6161 
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Černý Most                                  221/279                           210       

Černý Most                                  221/280                       11656 

Černý Most                                  221/281                           377 

Černý Most                                  221/289                         2040 

Černý Most                                  221/425                       25745 

Černý Most                                  221/427          564 

Černý Most                                  221/428                       7 386 

Černý Most                                  221/429                          250 

Černý Most                                  221/431                          152  

Černý Most                                  221/432                64 

Černý Most                                  221/433             12 

Černý Most                                  221/434         1084 

Černý Most                                  221/435         1688 

Černý Most                                  221/561                         316 

Černý Most                                  221/563                         305 

Černý Most                                  221/585                         851 

  

b) Městská část Praha 14 není oprávněna převést pozemky parc. č. 771, 221/276, 221/279, 

221/280, 221/281, 221/289, 221/425, 221/427, 221/428, 221/429, 221/431, 221/432, 221/433, 

221/434, 221/435, 221/561, 221/563 a 221/585 v k. ú. Černý Most na jinou fyzickou  

či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 14 je povinna zachovat stávající využití pozemků parc. č. 771, 221/276, 

221/279, 221/280, 221/281, 221/289, 221/425, 221/427, 221/428, 221/429, 221/431, 221/432, 

221/433, 221/434, 221/435, 221/561, 221/563 a 221/585 v k. ú. Černý Most (ostatní plocha - 

zeleň, ostatní plocha – ostatní komunikace).“. 

 

Dosavadní body 139 až 208 se označují jako body 141 až 210. 

 

41. V příloze č. 10 se za bod 153 vkládá bod 154, který včetně nadpisu zní: 

„154. Městská část Praha – Dolní Počernice  

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území                                       parc. č.              výměra (m2) 

Dolní Počernice                               756/3                         49 

Dolní Počernice                               756/4                         92 

Dolní Počernice                               756/7                       733 

Dolní Počernice                               756/8                           1 

Dolní Počernice                               756/9                           5 

Dolní Počernice                               756/11                       19 

 

b) Městská část Praha – Dolní Počernice není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu 

a) na jinou fyzickou či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha – Dolní Počernice je povinna pozemky uvedené v písmenu a) využít 

v souladu se záměrem městské části pro zkapacitnění MŠ Duha.“. 

 

Dosavadní body 154 až 210 se označují jako body 155 až 211. 
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42. V příloze č. 10 se v bodu 178  

slova  

„a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území                                        parc. č.                     výměra (m2) 

Lysolaje                                            491/1                 55249 

 

b) Městská část Praha - Lysolaje se zavazuje, že pozemek uvedený v písmenu a) nepřevede 

na jinou fyzickou či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha - Lysolaje se zavazuje, že na pozemku uvedeném v písmenu a) zajistí 

realizaci výstavby seniorského domu. 

 

d) V případě změny využití pozemku uvedeného v písmenu a) je městská část Praha - Lysolaje 

povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí pozemku ze svěřené správy, a to ve lhůtě 

do 90 dnů ode dne změny využití pozemku. 

 

e) Městská část Praha - Lysolaje se zavazuje, že v případě dělení, pronájmu, výpůjčky pozemku 

uvedeného v písmenu a) nebo jeho částí, předloží záměr tohoto nakládání k projednání 

ve volených orgánech hlavního města Prahy.“ 

 

nahrazují slovy:  

„a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území                                          parc. č.                        výměra (m2) 

Lysolaje                                             491/7                               15227 

 

b) Městská část Praha - Lysolaje není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) 

na jinou fyzickou či právnickou osobu. 

 

c)  Městská část Praha - Lysolaje je povinna využít pozemek uvedený v písmenu a)  pro realizaci 

výstavby bytů pro seniory a mladé rodiny včetně potřebného zázemí.“. 

 

 

43. V příloze č. 10 se za bod 199 vkládá bod 200, který včetně nadpisu zní: 

„200. Městská část Praha – Troja 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území                                           parc. č.                             výměra (m2) 

Troja                                                    264/1                                   163 

Troja                                                    264/7                                     65 

 

b) Městská část Praha – Troja není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 

fyzickou či právnickou osobu.“. 

 

Dosavadní body 200 až 211 se označují jako body 201 až 212.  
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Čl. II 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2017 s výjimkou bodů 1 až 3 a 6 až 10, které 

nabývají účinnosti třicátým dnem po jejím vyhlášení; s výjimkou bodu 4, který nabývá 

účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou městských částí Praha 6 a Praha 8, pro které nabývá 

účinnosti dnem 1. července 2017; a s výjimkou bodu 5, který nabývá účinnosti patnáctým 

dnem po jejím vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

Adriana Krnáčová, v. r. 

primátorka hlavního města Prahy 

 

 

Petr Dolínek, v. r. 

  náměstek primátorky hlavního města Prahy 

 


