
 

11. 
 

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. 6. 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 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 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. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 12/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 



3 

 

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, 

obecně závazné vyhlášky č. 6/2021 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2021 Sb. hl. m. 

Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 10/2021 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 

 

 

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

„Dejvice 300/10                          333 

  Dejvice 300/17                        1913 

  Dejvice 300/23                         167 

  Dejvice 497/9                             3 

  Dejvice 497/63                         204 

  Dejvice 862/2                           15 

  Dejvice 1031/3                          131  

  Dejvice 1031/4                           96 

  Dejvice 2084/12              717 

  Dejvice 2084/14                 2 

  Dejvice 2084/15            1639 

  Dejvice 2084/16               17 

  Dejvice 2096                         361 

  Dejvice 2097/2                          74 

  Dejvice 3850/1                       1908 

  Dejvice 3852/6                         857 

  Dejvice 3918/9                           82 

  Dejvice 3920/1                         408 

  Dejvice 3920/8                         365 

  Dejvice 4049/16             443 

  Dejvice 4049/17               35 

  Dejvice 4049/18             593 

  Dejvice 4049/19             141 

  Dejvice 4049/20 (id.107/112) 477 

  Dejvice 4049/21              74 
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 Dejvice 4049/22           224 

 Dejvice 4049/23           349 

 Dejvice 4049/24             22 

 Dejvice 4049/25           148 

 Dejvice 4049/26             10 

 Dejvice 4049/32           143 

 Dejvice 4049/34           413 

 Dejvice 4049/42         1051 

 Dejvice 4049/43             41  

 Dejvice 4208/8                       327 

 stavba kamenné zdi na pozemku parc. č. 4049/18 v k. ú. Dejvice 

 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 6 na konci doplňuje tento výčet: 

„Hradčany             305/6           260     317 

  včetně movitého majetku v objektu č. pop. 317 – hudebních nástrojů, audio techniky, úklidové       

  techniky, osvětlení, žaluzií, nábytku, koberců, kuchyňského a hygienického vybavení v celkové 

  pořizovací hodnotě 425 965,88 Kč“. 

 

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

„Hostivař             1807/1          2530 

  Hostivař             1817/2            177 

  Hostivař             1818/361         22 

  Hostivař             2693/6           378 

  Hostivař             2693/8             52 

  Hostivař             2693/9           270 

  Hostivař             2721/12 91 

  Horní Měcholupy 491/41           497 

  Horní Měcholupy 491/43         2624 

  Horní Měcholupy 511/30             19 

  Horní Měcholupy 523/99         1562 

  Horní Měcholupy 523/499         599 

  Horní Měcholupy 523/765         103 

  Horní Měcholupy 523/959         207 

  Horní Měcholupy 545/1         3557 

  Horní Měcholupy 633         3634 

  Horní Měcholupy 634           108 

  Horní Měcholupy 635         1374 

  Horní Měcholupy 636           262 

  včetně staveb a terénních úprav na pozemcích a komunikačních staveb 

  na parc. č. 523/99, 523/499 a 523/959 v k. ú. Horní Měcholupy, které nejsou předmětem zápisu 

  v KN“. 

 

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

„Lipence             88/3             33 

  Lipence             107/2               3 

  Lipence             2305/4           526“. 

 

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

„Lochkov            797/2          571 

  Lochkov            805/2           58“. 
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 6. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Zličín na konci doplňuje tento výčet: 

„Zličín       na 668/159                          513 

  Zličín        na 668/159                            bez č. pop./č. ev. 

  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN, movitý majetek    

  zabudovaných předmětů - vybavení výdejny jídla v hodnotě  99 131,97 Kč, umývárny stolního 

  nádobí v hodnotě 1 520 680,70 Kč, kuchyně v hodnotě 2 676 018,66 Kč, umývárny kuchyňského 

  nádobí v hodnotě 23 923,05 Kč, hrubé přípravy zeleniny v hodnotě 40 536,54 Kč, movitý majetek 

  nezabudovaných předmětů - vybavení výdejny jídla v hodnotě 577 077,88 Kč, umývárny stolního 

  nádobí v hodnotě 23 337,60 Kč, kuchyně v hodnotě 478 971,48 Kč, skladu potravin v hodnotě 

  503 977,44 Kč, chladícího boxu v hodnotě 14 320,30 Kč, skladu suchých potravin v hodnotě 

  127 174,99 Kč, hrubé přípravy zeleniny v hodnotě 85 253,79 Kč, skladu zeleniny v hodnotě 

  90 102,53 Kč, úklidu v hodnotě 16 756,82 Kč, celková hodnota movitého majetku je 

  6 277 263,75 Kč“.    

 

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

„Hostivař             2328/10 200  

  Hostivař             2330/1              28 

  Hostivař             2330/2              66 

  Horní Měcholupy 511/26              80 

  Horní Měcholupy 511/106  62 

  Horní Měcholupy 523/703      12873 

  Horní Měcholupy 585/1            3153 

  Horní Měcholupy 601/144 305 

  Horní Měcholupy 622/188          189 

  Horní Měcholupy 624/13              85 

  Horní Měcholupy 631/2              23 

  včetně staveb a terénních úprav na pozemcích parc. č. 511/26, 584/1, 584/2, 585/3, 

  585/1, 622/188, 624/13 a 631/2 v k. ú. Horní Měcholupy, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

8. V příloze č. 10 se za bod 97 vkládá bod 98, který včetně nadpisu zní: 

„98. Městská část Praha 6 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

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

Hradčany              305/6           260                317 

 

b) Městská část Praha 6 není oprávněna převést stávající objekt č. pop. 317 včetně zastavěného 

pozemku parc. č. 305/6 v k. ú. Hradčany a s ohledem na plánovanou výstavbu nového školského 

objektu ani budoucí objekt včetně zastavěného pozemku, na jinou fyzickou či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 6 je povinna u stávajícího objektu č. pop. 317 včetně zastavěného pozemku 

parc. č. 305/6 v k. ú. Hradčany i budoucího objektu včetně zastavěného pozemku zachovat využití 

(školské zařízení).“. 

 

Dosavadní body 98 až 393 se označují jako body 99 až 394. 
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9. V příloze č. 10 se za bod 269 vkládá bod 270, který včetně nadpisu zní: 

„270. Městská část Praha 15 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

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

Hostivař                      2693/9              270                      

Hostivař                      2721/12              91 

Hostivař                      2694                 293             budova bez č. pop./č. ev. 

 

b) Městská část Praha 15 je povinna v případě převodu pozemků nebo částí pozemků a stavby 

(objekt občanské vybavenosti) uvedené v písmenu a) převést do 30 dnů ode dne uzavření kupní 

smlouvy na účet hlavního města Prahy 50 % z kupní ceny těchto nemovitostí.“. 

 

Dosavadní body 270 až 394 se označují jako body 271 až 395. 

 

 

10. V příloze č. 10 se za bod 393 vkládá bod 394, který včetně nadpisu zní: 

„394. Městská část Praha – Zličín 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:       

 

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

Zličín                         668/159 1678                 513 

Zličín                         668/528   312          bez č. pop./č. ev. 

Zličín                         668/1             3111 

Zličín                         668/163 3322 

Zličín                         668/168   524 

Zličín                         668/169 2744 

Zličín                         668/521 3010 

Zličín                         668/522 1460 

Zličín                         668/523 1135 

Zličín                         668/524            910 

Zličín                         668/525   107 

Zličín                         668/529   130 

Zličín                         668/530     14 

 

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

fyzickou či právnickou osobu 

 

c) Městská část Praha – Zličín je povinna u nemovitostí uvedených v písmenu a) zachovat stávající 

využití.“. 

 

Dosavadní body 394 a 395 se označují jako body 395 a 396. 
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Čl. II 

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 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 

 


