
 

8. 
 

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 22. 4. 2021 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 



2 

 

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. 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. 
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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, obecně závazné vyhlášky 

č. 12/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 16/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 19/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2020 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 Sb. hl. m. 

Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 6/2021 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet 

„Košíře 1748/6    604  

  Smíchov 4290/1    534 

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

 

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

„Břevnov 3690/5       1   

  Břevnov 3694/3       2  

  Dejvice 2009/6       2 

  Dejvice 4023/3       3 

  Dejvice 4272/3       2  

  Dejvice 4862/2       2 

  Hradčany 770/2       4 

  Liboc             1260/5       3 

  Sedlec 519/3       1 

  Střešovice 2130/2       3 

  Střešovice 2175/2       2 

  Veleslavín 32/2       8 

  Veleslavín 347/7       1 

  Veleslavín 615/9       1 

  Veleslavín 630/12       1 

  Vokovice 612/26       2 

  Vokovice 1352/2       2  

  včetně staveb studní“. 
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3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet: 

„Vysočany                       1939/15                            493 

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

 

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

„Strašnice                        153/2                              1766 

  Strašnice                             153/21                              589 

  Strašnice                             242/1 (id.1/3)                 1189 

  Strašnice                             242/3                                519 

  Strašnice                             242/4                                646 

  Strašnice                             688/1                                786 

  Strašnice                             1598/1                              526 

  Strašnice                             2244/127                        1156 

  Strašnice                             2773/11                          1367 

  Strašnice                             2808/5                            3659 

  Strašnice                             2810/11                          4448 

  Strašnice                             2838/34                          7829 

  Strašnice                             2838/108                          848 

  Strašnice                             2838/109                          244 

  Strašnice                             3047/4                            3724 

  Strašnice                             3047/5                            2671 

  Strašnice                             3047/6                              231 

  Strašnice                             3115/30                          5510 

  Strašnice                             3115/31                            196 

  Strašnice                             3115/33                            107 

  Strašnice                             3115/34                              69 

  Strašnice                             3115/35                            292              

  Strašnice                             3115/53                              34 

  Strašnice                             3235/1                            5865 

  Strašnice                             4021/11                            360 

  Strašnice                             4021/18                            393 

  Strašnice                             4022/1                            2846 

  Strašnice                             4022/22 (id. 1/2)            1937 

  Strašnice                             4022/24                          1242 

  Strašnice                             4491/4                              202 

  Strašnice                             4491/5                              118 

  Strašnice                             4491/6                              805 

  Strašnice                             4491/7                              674 

  Záběhlice                            2225/97                         11919 

  Záběhlice                            2225/199                   37 

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

 

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

„Modřany                      168/1                           458  

  Modřany                      168/2                           410 

  Modřany                      169/2                             78 

  Modřany                      171/2                           503 

  Modřany                      4097/20                           102 

  včetně staveb a terénních úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
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6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet: 

„Stodůlky 2401/92 2088 

  Stodůlky 2131/689   207 

  Stodůlky 2131/781   538 

  Stodůlky 2131/782   414 

  Stodůlky 2131/352   598 

  Stodůlky 2131/354   186 

  Stodůlky 2860/45   278 

  Stodůlky 2860/51   254 

  Stodůlky  2860/52   260 

  Stodůlky 2860/56   296 

  Stodůlky 2860/141 4604 

  Stodůlky 2860/144   362 

  Stodůlky  2860/145   309  

  Stodůlky 262/15               644 

  Stodůlky 262/21                   2 

  Stodůlky 262/33               139 

  Stodůlky 2690/21   172 

  Stodůlky 2690/28   130 

  Stodůlky 2690/32     48 

  Stodůlky 2342/452   132 

  Stodůlky 2342/664       5 

  Stodůlky 2342/780     76 

  Stodůlky 2342/794 2986 

  Stodůlky 2131/780   159 

  Stodůlky 2131/389   284 

  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, stavby č. 9172 Velká Ohrada, 14. stavba   

  „Objekt 0802 a 0852 Dětská hřiště, DA a sadové úpravy v bloku H“ na pozemcích 

  parc. č. 2342/364, 2342/664 a 2342/794 v k. ú. Stodůlky, stavebního objektu 5B-09-01/21,31 

  Portál mostu západ-křídla mimo tubusu metra včetně schodiště na pozemku parc. č. 2131/780, 

  které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

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

„Dolní Měcholupy 580/20     30  

  Dolní Měcholupy 580/25   108 

  Dolní Měcholupy 580/26     59 

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

 

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

„Písnice 920/4                930           320 

  Písnice 921/25                145 

  včetně movitého majetku v celkové pořizovací hodnotě 2 817 192,36 Kč, včetně staveb, terénních 

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

 

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

„Lipence 2375/5 (id. 1/4)  156  

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

 

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

„Šeberov 679/1               200  
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  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

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

„Žižkov 

  10 ks sloupů VO ev. č. 304305 – 304314 včetně kabelového vedení, Náměstí Barikád, v celkové 

  pořizovací hodnotě 1 450 339,45 Kč, 

  28 ks sloupů VO ev. č. 300130, 304366, 304367, 304368, 304369, 304370, 304371, 304372,   

  304373, 780937, 780938, 780939, 780940, 780941, 780942, 780943, 780944, 780945, 780946, 

  780947, 780948, 780949, 780950, 780951, 780952, 780953, 780954 a 780955 včetně kabelového 

  vedení, Komenského náměstí, v celkové pořizovací hodnotě 1 339 591,10 Kč“. 

 

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

„13 ks stacionárních zařízení na měření okamžité rychlosti umístěných na sloupech VO:  

  ev. č. 516860 v ulici Geologická, ev. č. 501132 v ulici Radlická, ev. č. 502976 v ulici Peroutkova, 

  ev. č. 502983   v ulici Peroutkova, ev. č. 505071 a samostatný sloupek v ulici V Cibulkách, 

  ev. č. 502639 v ulici   Xaveriova, ev. č. 505226 a samostatný sloupek v ulici Beníškové, 

  ev. č. 501785 v ulici Svornosti I.   etapa, ev. č. 502120 v ulici Bieblova, samostatný sloupek v ulici 

  Trojdílná, ev. č. 504461 v ulici Pod Kesnerkou, v celkové pořizovací hodnotě 1 619 416,00 Kč 

  Hlubočepy 640/1   (id. 3/69) 423  

  Hlubočepy 640/20 (id. 3/69) 122 

  Hlubočepy 640/82 (id. 3/69)          70 

  Hlubočepy 640/83 (id. 3/69) 195 

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

 

13. V příloze č. 7 části B se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet: 

„Střížkov 515/19                         212 bez č. pop./č. ev. 

  Střížkov 515/56               241 

  Střížkov 515/58                       2910 

  Střížkov 515/60                         990 

  Střížkov 515/61                       3440 

  Střížkov 515/62                             9 

  Střížkov 515/63                           27 

  Střížkov 515/64                         439 

  Střížkov 515/65                         871 

  Střížkov 515/66                           72 

  Střížkov 515/84                             8 

  Střížkov 515/85                        2803 

  Střížkov 515/148 (id. 31/60)  605 

  Střížkov 515/770            3658 

  Vysočany 786                          648             500 

  Vysočany 787/2                        3149  

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

 

14. V příloze č. 7 části B se v části Praha 16 na konci doplňuje tento výčet: 

„Radotín  

  stavba – tlaková kanalizace – ulice Šárovo kolo v pořizovací hodnotě 6 405 749,06 Kč“. 
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15. V příloze č. 10 se za bod 28 vkládá bod 29, který včetně nadpisu zní: 

„29. Městská část Praha 3 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.                  výměra (m2) 

Žižkov              752                         627  

Žižkov              207/1               248     

 

b) Městská část Praha 3 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu.“. 

 

Dosavadní body 29 až 374 se označují jako body 30 až 375. 

 

 

16. V příloze č. 10 se za bod 103 vkládá bod 104, který včetně nadpisu zní: 

„104. Městská část Praha 7 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.              výměra (m2) 

Holešovice  670                      293  

 

b) Městská část Praha 7 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu.“. 

    

Dosavadní body 104 až 375 se označují jako body 105 až 376. 

  

 

17. V příloze č. 10 se za bod 173 vkládají body 174 až 176, které včetně nadpisu znějí: 

„174. Městská část Praha 10 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.                výměra (m2) 

Vršovice 1560/6                       324 

Vršovice 1278                       430 

Vršovice 2166                       396 

Vršovice 107                       682 

Vršovice 1653/2                       234 

Vršovice 1655/2                       233 

Vinohrady 1566                       432 

Strašnice 2237/1                       660 

Strašnice 662                       424 

Michle             3025                       647 

Michle             3023                       645     

 

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

či právnickou osobu. 
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175. Městská část Praha 10 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.                výměra (m2) 

Strašnice 2244/127           1156 

Strašnice 2808/5                       3659 

Strašnice 2810/11           4448 

Strašnice 2838/34           7829 

Strašnice 3047/4                       3724 

Strašnice 3047/5                       2671 

Strašnice 3115/30           5510 

Strašnice 3235/1                       5865 

Strašnice 4022/1                       2846 

Strašnice 4022/22 (id. 1/2)       1937 

Strašnice 4022/24           1242 

 

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 

(veřejná zeleň s parkovou úpravou). 

 

176. Městská část Praha 10 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.                výměra (m2) 

Záběhlice 2225/97          11919 

 

b) Městská část Praha 10 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu, vyjma částí funkčně souvisejících (předzahrádky a vstupy) s bytovými domy 

č. pop. 2796-2799 a 2801 v ulici Želivecká a č. pop. 2802-2806 v ulici Tulipánová; v případě 

převodu těchto částí je městská část Praha 10 povinna převést do 30 dnů ode dne uzavření kupní 

smlouvy na účet hlavního města Prahy 50 % z kupní ceny tohoto pozemku.  

 

c) Městská část Praha 10 je povinna u pozemku uvedeného v bodu a) zachovat stávající využití 

(veřejná zeleň).“. 

 

Dosavadní body 174 až 376 se označují jako body 177 až 379. 

 

 

18. V příloze č. 10 se za bod 212 vkládá bod 213, který včetně nadpisu zní: 

„213. Městská část Praha 11 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.                   výměra (m2) 

Chodov 2937                         2088 

Chodov 2938                         6898  
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b) Městská část Praha 11 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu.“. 

 

Dosavadní body 213 až 379 se označují jako body 214 až 380. 

 

 

19. V příloze č. 10 se za bod 232 vkládá bod 233, který včetně nadpisu zní: 

„233. Městská část Praha 13 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.            výměra (m2)  

Stodůlky 2860/45       278 

Stodůlky 2860/51       254 

Stodůlky  2860/52       260 

Stodůlky 2860/141     4604 

Stodůlky  2860/145       309 

Stodůlky  2342/794      2986 

 

b) Městská část Praha 13 není oprávněna převést pozemek parc. č. 2860/141 na jinou fyzickou 

či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 13 je povinna v případě převodu pozemků parc. č. 2860/45, 2860/51, 

2860/52, 2860/145 a 2342/794 převést do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na účet hlavního 

města Prahy 50 % z kupní ceny těchto pozemků. 

 

d) Městská část Praha 13 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 

využití.“. 

  

Dosavadní body 233 až 380 se označují jako body 234 až 381. 

 

 

20. V příloze č. 10 se za bod 263 vkládá bod 264, který včetně nadpisu zní: 

„264. Městská část Praha 15 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území        parc. č.  výměra (m2) 

Horní Měcholupy  523/15        956   

 

b) Městská část Praha 15 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu.“. 

 

Dosavadní body 264 až 381 se označují jako body 265 až 382. 
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21. V příloze č. 10 se za bod 270 vkládá bod 271, který včetně nadpisu zní: 

„271. Městská část Praha – Čakovice 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.             výměra (m2) 

Třeboradice    276                    887  

 

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

fyzickou či právnickou osobu.“. 

 

Dosavadní body 271 až 382 se označují jako body 272 až 383. 

 

 

22. V příloze č. 10 se za bod 315 vkládá bod 316, který včetně nadpisu zní: 

„316. Městská část Praha - Libuš 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.             výměra (m2)          č. pop. 

Písnice             920/4                   930          320 

Písnice            921/25                   145 

 

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

fyzickou či právnickou osobu.  

 

c) Městská část Praha - Libuš je povinna u nemovitostí uvedených v písmenu a) zachovat stávající 

využití (školské zařízení).“. 

 

Dosavadní body 316 až 383 se označují jako body 317 až 384. 

 

 

23. V příloze č. 10 se za bod 316 vkládá bod 317, který včetně nadpisu zní: 

„317. Městská část Praha - Lipence 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území              parc. č     výměra (m2)  

Lipence            2375/5 (id. 1/4)       156  

 

b) Městská část Praha - Lipence 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 - Lipence 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 - Lipence nebo hlavní město Praha Českou 

republikou vyzvány. 
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c) Městská část Praha - Lipence 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 - Lipence je povinna u pozemku uvedeného u písmene a) zachovat využití 

k plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu podle § 22 odst. 3 zákona 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů; za každé jednotlivé porušení těchto povinností městská část Praha - Lipence 

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 - Lipence nebo hlavní město Praha Českou republikou vyzvány. 

 

d) Městská část Praha - Lipence 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 zaplatí městská část Praha - Lipence České republice 

částku ve výši 2 000 Kč, jestliže k zaplacení této částky budou městská část Praha - Lipence 

nebo hlavní město Praha Českou republikou vyzvány. 

 

e) Městská část Praha - Lipence 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 317 až 384 se označují jako body 318 až 385. 

 

 

24. V příloze č. 10 se za bod 322 vkládá bod 323, který včetně nadpisu zní: 

„323. Městská část Praha - Petrovice 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.        výměra (m2) 

Petrovice 432/58             968 

Petrovice 432/59           3450  

 

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

fyzickou či právnickou osobu.“. 

 

Dosavadní body 323 až 385 se označují jako body 324 až 386. 

 

 

25. V příloze č. 10 se za bod 345 vkládá bod 346, který včetně nadpisu zní: 

„346. Městská část Praha 17 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území     parc. č.      výměra (m2) 

Řepy            19/4          10428  

 

b) Městská část Praha 17 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu.“. 
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Dosavadní body 346 až 386 se označují jako body 347 až 387. 

 

 

26. V příloze č. 10 se doplňuje bod 388, který včetně nadpisu zní: 

„388. Městská část Praha 22 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území    parc. č.      výměra (m2) 

Uhříněves 192            944 

Uhříněves 193            102 

Uhříněves 189/2            221  

 

b) Městská část Praha 22 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu.“. 

 

 

 

Čl. II 

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2021. 

 

 

 

 

 

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. 

I. náměstek primátora hlavního města Prahy 

 


