
 

13. 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 

 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou 

se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 14. 10. 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 
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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, obecně závazné vyhlášky č. 10/2021 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 11/2021 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 12/2021 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 

 

 

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

„Břevnov 2584/312 402 

 Dejvice 1298/5             626 

 Dejvice 4013/14 2120 

 Střešovice 2180             45 

 Vokovice 1340/10 561 

 Vokovice 1340/20 14 

 Vokovice 1354/1             480 

 Vokovice 1354/2             511 

 Vokovice 1281/566 213  

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

 sadové úpravy na pozemcích parc. č. 4013/14, 4292/30 v k. ú. Dejvice v pořizovací hodnotě  

 774 434,82 Kč“. 

 

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

slova 

„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“. 

nahrazují slovy:  

„Hradčany 305/6             260       317“.  

 

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

„Vysočany 1068 (id. 1/3) 129 
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  Vysočany  1070/1  7990 

  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 10 na konci doplňuje tento výčet: 

„Záběhlice 2225/98 4659 

  Záběhlice 2225/100 5518 

  Záběhlice 2225/101 14936 

  Záběhlice 2225/106 5585 

  Záběhlice 2225/107 420 

  Záběhlice 2225/109 7127 

  Záběhlice 2225/157 716 

  Záběhlice 2225/168 59 

  Záběhlice 2225/213 935 

  Záběhlice 2225/215 52 

  Záběhlice 2225/285 143 

  Záběhlice 2225/305 604 

  Záběhlice 2225/307 361 

  Záběhlice 2225/308 894 

  Záběhlice 2225/309 76 

  Záběhlice 2225/310 150 

  Záběhlice 2225/311 228 

  Záběhlice 2225/313 73 

  Záběhlice 2225/314 63 

  Záběhlice 5864/2            436 

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

 

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

„Háje             450/6             1047 

  Chodov 397/958 204 

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

  přístřešek MHD na pozemku parc. č. 3323/27 v k. ú. Chodov v pořizovací hodnotě 

  126 520,99 Kč“. 

 

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

„Čakovice 1353/3            7183 

  Čakovice  1353/8            9291 

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

 

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

„Kbely  

  stavba č. 0184 TI Kbely – centrum – komunikace na pozemcích parc. č. 1168/1, 1168/19, 1178,   

  1179, 2054/1, 2055, 2058, 2063, 2066/1, 2066/2, 2066/3, 2066/5 a 2066/4 v k. ú. Kbely, včetně 

  autobusové zastávky v ulici Žacléřská, terénních a sadových úprav“. 

 

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

„Kolovraty 811/20             121“. 
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9. V příloze č. 7 části A se v části Praha-Satalice na konci doplňuje tento výčet: 

„Satalice  

  osvětlení kaple sv. Anny a 2 ks přístřešků na zastávce MHD – Satalická obora na pozemcích 

  parc. č. 72/8, 986/10 a 96/4, 76 v k. ú. Satalice“. 

 

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

„Nusle             2387/6 (id. 1/2)   83“. 

 

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

„Dejvice 247/11             2 

  Dejvice 497/92             8 

  Dejvice 497/93  2 

  Dejvice 497/94  2 

  Dejvice 497/95            13 

  Dejvice 497/96             2 

  Dejvice 497/97             1“. 

 

12. V příloze č. 7 části B se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet: 

„Kobylisy 

  stavba bezmotorové komunikace v ulici Ďáblická a Žernosecká na pozemku parc. č. 2365/1 

  v k. ú. Kobylisy“. 

 

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

„Kolovraty 814/5            13“. 

 

14. V příloze č. 10 se za bod 99 vkládá bod 100, který včetně nadpisu zní: 

„100. Městská část Praha 6 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.       výměra (m2) 

Dejvice 4013/14 2120 

  

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 

(veřejná zeleň).“. 

 

Dosavadní body 100 až 419 se označují jako body 101 až 420. 

 

15.  V příloze č. 10 se za bod 156 vkládá bod 157, který včetně nadpisu zní: 

„157. Městská část Praha 9 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.      výměra (m2) 

Vysočany  1070/1         7990 

  

b) Městská část Praha 9 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu. 
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c) Městská část Praha 9 je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat stávající využití 

(veřejná zeleň).“. 

 

Dosavadní body 157 až 420 se označují jako body 158 až 421. 

 

16. V příloze č. 10 se za bod 191 vkládá bod 192, který včetně nadpisu zní: 

„192. Městská část Praha 10 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.         výměra (m2)  

Záběhlice 2225/98 4659 

Záběhlice 2225/100 5518 

Záběhlice 2225/101 14936 

Záběhlice 2225/106 5585 

Záběhlice 2225/109 7127 

  

b) Městská část Praha 10 není oprávněna převést pozemky na jinou fyzickou či právnickou osobu, 

vyjma pozemků nebo jejích částí funkčně souvisejících s bytovými domy č. pop. 2807-2811, 2897-

2898 v ulici Želivecká, č. pop. 2894 v ulici V Korytech, č. pop. 2812-2816, 2895-2896 v ulici 

Chmelová, č. pop. 2849-2850 v ulici Narcisova, č. pop. 2851-2855 v ulici Mečíková, č. pop. 2856-

2865 v ulici Jetelová, č. pop. 2866-2870 v ulici Jabloňová a objektem bez č. pop./č. ev. v ulici 

Blatouchová. V případě převodu těchto pozemků nebo jejich 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 

těchto pozemků.  

 

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

(veřejná zeleň).“. 

 

Dosavadní body 192 až 421 se označují jako body 193 až 422. 

 

17. V příloze č. 10 se za bod 295 vkládá bod 296, který včetně nadpisu zní: 

„296. Městská část Praha-Čakovice 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.    výměra (m2)  

Čakovice 1353/3         7183 

Čakovice  1353/8         9291 

  

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

fyzickou či právnickou osobu. 

 

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

využití (sportoviště).“. 

 

Dosavadní body 296 až 422 se označují jako body 297 až 423. 
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Čl. II 

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 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 

 


