
 
 

 
 

15. 
 

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 17. 9. 2020 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. 
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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 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 závazné vyhlášky č. 15/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2016 Sb. 
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hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2017 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
12/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 15/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 18/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 20/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 21/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 24/2017 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2018 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 5/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2018 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 8/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2018 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2018 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2019 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2019 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2019 Sb. 
hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 20/2019 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2020 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
11/2020 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 12/2020 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet: 
  „Žižkov 4229/1 15310 
   Žižkov 4229/9 3691  
   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 4 na konci doplňuje tento výčet: 
 „Záběhlice 3047/52 454 
   Záběhlice 3047/77 115 
  Záběhlice 5823/1 241 
  Záběhlice 5823/4 1219 
  Záběhlice 5824 1123 
  Záběhlice 5825/1 383 
  Záběhlice 5828 430 
  Záběhlice 5829/1 451 
  Záběhlice 5830/1 370 
  Záběhlice 5833/1 424 
  Záběhlice 5834 486 
  Záběhlice 5835 453 
  Záběhlice 5836/1 624 
  včetně terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Břevnov 2552/51 207 
  Břevnov 3638/1 289 
  Břevnov 3638/2 295 
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  Břevnov 3638/5 729 
  Břevnov  3722/1 3562 
  Střešovice 1001/1 2008 
  Veleslavín 473/349 14 
  Veleslavín 473/524 201    
  Veleslavín 473/202 2286  
  Veleslavín 473/204 24 
  Veleslavín 473/350 550 
  Veleslavín 473/412 53 
  Veleslavín 473/416 133 
  Veleslavín 491/1 204 
  Veleslavín 491/46 920 
  Veleslavín 491/47 1392 
  Veleslavín 491/100 31 
  Veleslavín 491/103 318 
  Veleslavín 491/104 33 
  Veleslavín 491/105 255    
  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 9 na konci doplňuje tento výčet: 
„Vysočany 415/4 4 
  Vysočany 415/5 195 
  Vysočany 415/8  725    
  včetně terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet: 
„Háje 1208/8 494 
  Chodov 397/601 375 
  Chodov 397/639 292 
  Chodov 397/641 729 
  Chodov 2685/1 96 
  Chodov 2687/1 154 
  Chodov 2691/1 188 
  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 14 na konci doplňuje tento výčet: 
 „Kyje 2574/4                       116 
  Kyje 2574/6                       354 
  Kyje 2574/11                     434“. 
 
7. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Dolní Měcholupy na konci doplňuje tento výčet: 
„Dolní Měcholupy 819/1 364  
  včetně terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
8. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Klánovice na konci doplňuje tento výčet: 
„Klánovice                     479/7                        207“. 
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9. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Křeslice na konci doplňuje tento výčet: 
„Křeslice  73/27                           39 
  Křeslice                 73/28                        103 
  Křeslice                 73/31                          95 
  Křeslice                 73/32                        121 
  Křeslice                 73/33                        178 
  Křeslice                 73/39                          41 
  Křeslice                  73/41                           6 
  Křeslice                  73/42                           8 
  Křeslice                  184/2                         16 
  Křeslice                  220/2                         40 
  Křeslice                  221/5                           2 
  Křeslice                  221/6                         20 
  Křeslice                  221/7                           7 
  Křeslice                  221/8                         62 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
10. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Kunratice na konci doplňuje tento výčet: 
„Kunratice 2339/68 752 
  Kunratice 2339/113 1527 
  Kunratice 2339/120 4816 
  Kunratice 2339/122 548 
  Kunratice 2339/136 32 
  Kunratice 2339/137 109 
  Kunratice 2339/139 119 
  Kunratice 2339/140 33 
  Kunratice 2339/145 91 
  Kunratice 2339/147 85 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
11. V příloze č. 7 části A se v části Praha 16 na konci doplňuje tento výčet: 
„Radotín                        1518/9 561  
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
12. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Řeporyje na konci doplňuje tento výčet: 
„Řeporyje  1598/7                        18“. 
 
13. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Satalice na konci doplňuje tento výčet: 
„Satalice                         950/7                       102“. 
 
14. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Slivenec na konci doplňuje tento výčet: 
„Slivenec                       1169/1 923 
  Slivenec                       1169/2 21 
  Slivenec                       1169/3 2 
  Slivenec                       1169/4 84  
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
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15. V příloze č. 7 části A se v části Praha 21 na konci doplňuje tento výčet: 
„Újezd nad Lesy            4084/9                       140“.  
 
16. V příloze č. 7 části B se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet: 
„Nové Město  745/3 2 
  včetně podstavce  sousoší sv. Jana Nepomuckého, kterým jsou zastavěny pozemky parc. č. 745/3  
  a 2387/3 v k. ú. Nové Město“. 
 
17. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet: 
„Motol 374/4                        1214 
  Motol 374/149                      236 
  Motol 463/18                          18 
  Hlubočepy 2043/201                  4663 
  Hlubočepy                  1621/8                        165 
  včetně terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.  
 
18. V příloze č. 7 části B se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet: 
„Vysočany 1939/32                      35“. 
 
19. V příloze č. 7 části B se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet: 
„Háje   680/9 411 
  včetně terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
20. V příloze č. 7 části B se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet: 
„Hloubětín 2588/13 174 
  Hloubětín 2589/7 309 
  Hloubětín 2593/4 204 
  Kyje 2544/24 692 
  Kyje 2574/20 1267 
  Kyje 2575/34 1125 
  Kyje 2575/37 124 
  Kyje 2575/43 2269 
  Kyje 2575/93 1484 
  Kyje 2575/230 168 
  Kyje 2575/233 52 
  Kyje 2575/237 324 
  Kyje 2575/240 192 
  Kyje 2575/241 153 
  Kyje 2575/242 331 
  Kyje 2580/33 1790 
  Kyje 2779/7 168 
  Kyje 2845/4                         55“. 
 
21. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Čakovice na konci doplňuje tento výčet: 
„Čakovice 1266/1 7875 
  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 - Libuš na konci doplňuje tento výčet: 
„Libuš 215 739  
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
23. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Petrovice na konci doplňuje tento výčet: 
„Petrovice 458/11 155 
  Petrovice 458/18 42 
  Petrovice 458/23 30 
  Petrovice 458/25 36 
  Petrovice 458/27 71 
  Petrovice 458/29 287 
  Petrovice 493/2 16 
  Petrovice 493/3 23 
  Petrovice 495/3 255 
  Petrovice 495/8 172 
  Petrovice 495/10 158 
  Petrovice 574/1 6883 
  Petrovice 574/2 7639 
  Petrovice 577/3 25 
  Petrovice 577/4 73  
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
24. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Řeporyje na konci doplňuje tento výčet: 
„Řeporyje  838 1181 
  včetně stavby vodního díla, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápis   u v 
KN“. 
 
25. V příloze č. 7 části B se v části Praha 17 na konci doplňuje tento výčet: 
„Řepy 1142/927                    53“. 
 
26. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Slivenec na konci doplňuje tento výčet: 
„Slivenec 
  56 ks sloupů VO č. ev. 527283, 527284, 527285, 527286, 527287, 527288, 527289, 527290, 
  527291, 527292, 527293, 527294, 527295, 527296, 527297, 527298, 527299, 527300, 790542, 
  790543, 790544, 790545, 790546, 790547, 790548, 790549, 790550, 790551, 790552, 790553, 
  790554, 790555, 790556, 790557, 790558, 790559, 790560, 790561, 790562, 790563, 790564, 
  790565, 790566, 790567, 790568, 790569, 790570, 790571, 790572, 790573, 790574, 790575, 
  790576, 790577, 790578 a 790579, Park Granátová, umístěných na pozemku parc. č. 1754/7   v k. ú. 
Slivenec v pořizovací hodnotě 1 222 439 Kč,  
  včetně kabelového vedení až k místu napojení z VO č. 526045 na pozemku parc. č. 1754/109   v k. ú. 
Slivenec v pořizovací hodnotě 30 250 Kč“. 
 
27.  V příloze č. 7 části B se v části Praha - Šeberov na konci doplňuje tento výčet: 
„Šeberov 
  1 ks   sloupu  VO  č. ev.  434475  na  pozemku  parc. č. 1029/1 v  k. ú. Šeberov v pořizovací   
  hodnotě 26 000 Kč, 
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  včetně kabelového vedení v délce 51,44 m na pozemcích parc. č. 979/5 a 1029/1 v k. ú. Šeberov 
  v pořizovací hodnotě 17 270 Kč“. 
 
28. V příloze č. 10 se za bod 27 vkládá bod 28, který včetně nadpisu zní: 
„28. Městská část Praha 3 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č              výměra (m2)   
Žižkov 4229/1 15310  
Žižkov 4229/9 3691  
 
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 pozemky uvedené v písmenu a) využít v souladu s platným Územním 
plánem hlavního města Prahy (SO 3, 7) - území s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu, 
naučným, poznávacím a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter 
území, hlavní součástí funkce je zeleň – částečně urbanizované rekreační plochy a zařízení pro organizovaný 
pobyt dětí v přírodě.“.  
 
 
Dosavadní body 28 až 345 se označují jako body 29 až 346. 
 
29. V příloze č. 10 se za bod 249 vkládá bod 250, který včetně nadpisu zní: 
„250. Městská část Praha – Dolní Měcholupy 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č               výměra (m2)   
Dolní Měcholupy 819/1 364  
 
b) Městská část Praha – Dolní Měcholupy nesmí pozemek uvedený u písmene a) převést (ani z části), 
jinak zcizit ani zatížit ve prospěch třetí osoby po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva 
hlavního města Prahy k tomuto pozemku do katastru nemovitostí. V případě porušení těchto povinností 
městská část Praha - Dolní Měcholupy zaplatí České republice částku ve výši ceny, kterou měl vymezený 
majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva hlavního města Prahy k vymezenému majetku do 
katastru nemovitostí podle tehdy platného cenového předpisu, jestliže k zaplacení této částky budou 
městská část Praha - Dolní Měcholupy nebo hlavní město Praha Českou republikou vyzvány. 
  
c) Městská část Praha – Dolní Měcholupy nesmí pozemek uvedený u písmene a) využívat ke komerčním či 
jiným výdělečným účelům, pronajímat jej či přenechat jej do pachtu po dobu 10 let od právních účinků 
vkladu vlastnického práva hlavního města Prahy k tomuto pozemku do katastru nemovitostí. Městská část 
Praha – Dolní Měcholupy je povinna u pozemku uvedeného u písmene a) zachovat využití (koryto vodního 
toku přirozené nebo upravené). Za každé jednotlivé porušení těchto povinností městská část Praha -  Dolní 
Měcholupy zaplatí České republice částku ve výši 10 % ceny, kterou měl vymezený majetek ke dni 
právních účinků zápisu vlastnického práva hlavního města Prahy k vymezenému majetku do katastru 
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nemovitostí podle tehdy platného cenového předpisu, jestliže k zaplacení této částky budou městská část 
Praha - Dolní Měcholupy nebo hlavní město Praha Českou republikou vyzvány. 
  
d) Městská část Praha – Dolní Měcholupy je povinna u pozemku uvedeného u písmene a) vždy do 31. 1. 
následujícího roku předat pravdivou a úplnou písemnou zprávu o zachování účelu užívání pozemku. Za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti městská část Praha - Dolní Měcholupy zaplatí České republice 
částku ve výši 2 000 Kč, jestliže k zaplacení této částky budou městská část Praha - Dolní Měcholupy 
nebo hlavní město Praha Českou republikou vyzvány. 
 
e) Městská část Praha – Dolní Měcholupy je povinna u pozemku uvedeného u písmene a) zajišťovat 
případnou obnovu a výsadbu nových dřevin. Správcem vodního toku, na kterém se nachází předmětný 
pozemek, je městská část Praha – Dolní Měcholupy. 
 
f) Městská část Praha – Dolní Měcholupy je povinna u pozemku uvedeného u písmene a) zaplatit náklady 
státu na vypracování znaleckého posudku v souvislosti s uložením smluvní pokuty uvedené u písmen b) a 
c).“. 
 
Dosavadní body 250 až 346 se označují jako body 251 až 347. 
30. V příloze č. 10 se za bod 299 vkládá bod 300, který včetně nadpisu zní: 
„300. Městská část Praha 16 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č               výměra (m2)   
Radotín 1518/9 561  
 
b) Městská část Praha 16 nesmí pozemek uvedený u písmene a) převést (ani z části), jinak zcizit ani zatížit 
ve prospěch třetí osoby po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva hlavního města 
Prahy k tomuto pozemku do katastru nemovitostí. V případě porušení těchto povinností městská část 
Praha 16 zaplatí České republice částku ve výši ceny, kterou měl vymezený majetek ke dni právních 
účinků zápisu vlastnického práva hlavního města Prahy k vymezenému majetku do katastru nemovitostí 
podle tehdy platného cenového předpisu, jestliže k zaplacení této částky budou městská část Praha 16 
nebo hlavní město Praha Českou republikou vyzvány. 
  
c) Městská část Praha 16 nesmí pozemek uvedený u písmene a) využívat ke komerčním či jiným 
výdělečným účelům, pronajímat jej či přenechat jej do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu 
vlastnického práva hlavního města Prahy k tomuto pozemku do katastru nemovitostí. Městská část Praha 
16 je povinna u pozemku uvedeného u písmene a) zachovat využití (koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené). Za každé jednotlivé porušení těchto povinností městská část Praha 16 zaplatí České republice 
částku ve výši 10 % ceny, kterou měl vymezený majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva 
hlavního města Prahy k vymezenému majetku do katastru nemovitostí podle tehdy platného cenového 
předpisu, jestliže k zaplacení této částky budou městská část Praha 16 nebo hlavní město Praha Českou 
republikou vyzvány. 
 
d) Městská část Praha 16 je povinna u pozemku uvedeného u písmene a) vždy do 31. 1. následujícího 
roku předat pravdivou a úplnou písemnou zprávu o zachování účelu užívání pozemku. Za každé jednotlivé 
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porušení této povinnosti zaplatí městská část Praha 16 České republice částku ve výši 2 000 Kč, jestliže k 
zaplacení této částky budou městská část Praha 16 nebo hlavní město Praha Českou republikou vyzvány 
 
e) Městská část Praha 16 je povinna u pozemku uvedeného u písmene a) zaplatit náklady státu 
na vypracování znaleckého posudku v souvislosti s uložením smluvní pokuty uvedené u písmen b) a c).“. 
 
 
Dosavadní body 300 až 347 se označují jako body 301 až 348. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2020. 
 
 
 
 
 

 
 

MUDr. Zdeněk  H ř i b,  v. r. 
primátor hlavního města Prahy 

 
doc. Ing. arch. Petr  H l a v á č e k,  v. r. 
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