
Hlavní město Praha 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy 

 

2. 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

 

hlavního města Prahy, 

 
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 27. 1. 2022 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 
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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 

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. 
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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 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, obecně závazné vyhlášky č. 12/2021 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 13/2021 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2021 Sb. hl. m. Prahy 

a obecně závazné vyhlášky č. 20/2021 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 

 

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

„Staré Město 1085/1 2411 

  Staré Město 1085/3 1194 

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

 

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

„Krč 2869/403 32 

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

 

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

„Dejvice 4016/12 4219 

  Dejvice 4292/45 1289 

  Dejvice 4292/46 615 

  Střešovice 2057/19 44 

  Dejvice  497/54 57 

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

  terénní a sadové úpravy na pozemcích parc. č. 4016/12, 4292/45 a 4292/46 v k. ú. Dejvice 

  v celkové pořizovací hodnotě 1 686 510,72 Kč“. 
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4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet: 

„Střížkov  496/105 8981 

  Vysočany 415/33 252 

  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 10 na konci doplňuje tento výčet: 

„Vršovice 1063/9 32 

  Vršovice 2482/9 35 

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

 

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

„Chodov 171/5 449 

  Chodov 171/6 163 

  Chodov 171/7 111 

  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 14 na konci doplňuje tento výčet: 

„Černý Most 232/81 6442 

  Černý Most 232/82 2040 

  Černý Most 232/83 1843 

  Černý Most 232/84 16624 

  Černý Most 232/85 2652 

  Černý Most 232/90 8272 

  Černý Most 232/156 223 

  Černý Most 232/185 5313 

  Černý Most 181/142 24 

  Černý Most 181/143 11 

  Černý Most 201/320 199 

  Černý Most 206/25 8 

  Hloubětín  708/1 6402 

  Hloubětín 708/35 102 

  Hloubětín  708/40 13 

  Hostavice 1018/1 3124 

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

 

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

„Hostivař 22/2 49  

  Hostivař 504/34 348  

  Hostivař 2413/30 831  

  Hostivař 2413/31 1018  

  Hostivař 2413/40 12  

  Horní Měcholupy 523/701 1638  

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

 

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

„Kunratice 805/2 440 

  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
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10. V příloze č. 7 části A se v části Praha 17 na konci doplňuje tento výčet: 

„Řepy 

  čtyři stavby sadových úprav na pozemcích parc. č. 1142/110, 1142/285, 1142/286 a 1142/287 

  v k. ú. Řepy 

  dvě stavby parkovišť na pozemcích parc. č. 1142/89 a 1142/283 v k. ú. Řepy“. 

 

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

„Nové Město  2313/1 12313 

  Nové Město 2313/7 2025 

  Nově Město  2313/9 282 

  Nové Město 2313/10 247 

  Nové Město 2313/11 629 

  Nové Město 2313/14 8186 

  Nové Město 2317/1 6369 

  Nové Město 2317/2 199 

  Nové Město 2317/3 617 

  Nové Město 2317/4 98 

  Nové Město 2317/5 75 

  Nové Město 2317/6 63 

  Nově Město 2317/7 555 

  Nové Město 2317/8 611 

  Nové Město 2318/1 5857 

  Nové Město 2318/5 2153 

  Nové Město 2318/6 85 

  Nové Město 2318/7 515 

  Nové Město 2318/8 2914 

  Nově Město 2318/9 5110  

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

  v KN“. 

 

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

„vodohospodářský majetek v celkové pořizovací hodnotě 647 387,07 Kč, vybudovaný v rámci     

  stavby Inženýrské sítě pro Mateřskou školu Formanská, a to: 

  vodovodní řad na pozemcích parc. č. 213/1 a 670/21 v k. ú. Újezd u Průhonic v ulici Na Vojtěšce  

  v pořizovací hodnotě 193 197,11 Kč 

  splašková kanalizace na pozemku parc. č. 213/1 a 670/21 v k. ú. Újezd u Průhonic v ulici 

  Na Vojtěšce v pořizovací hodnotě 454 189,96 Kč“. 

 

13. V příloze č. 10 se za bod 5 vkládá bod 6, který včetně nadpisu zní: 

„6. Městská část Praha 1 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:  

kat. území parc. č.               výměra (m2)  

Staré Město 1085/1 2411 

Staré Město 1085/3 1194 

 

b) Městská část Praha 1 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 1 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající využití 

(tržiště, zeleň s pochozí a parkovací plochou).“.  
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Dosavadní body 6 až 428 se označují jako body 7 až 429.  

 

14. příloze č. 10 se za bod 47 vkládá bod 48, který včetně nadpisu zní: 

„48. Městská část Praha 4 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.               výměra (m2) 

Nusle  174/1 247 

Nusle 3187/1 213 

 

b) Městská část Praha 4 není oprávněna pozemky uvedené v písmenu 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 4 je povinna u pozemků uvedených v písmenu 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 4 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 4 

nebo hlavní město Praha Českou republikou vyzvány. 

 

c) Městská část Praha 4 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) vždy do 31. 1. následujícího 

roku předat pravdivou a úplnou písemnou zprávu o zachování účelu užívání pozemků. Za každé 

jednotlivé porušení této povinnosti zaplatí městská část Praha 4 České republice částku ve výši 

2.000 Kč, jestliže k zaplacení této částky budou městská část Praha 4 nebo hlavní město Praha 

Českou republikou vyzvány. 

 

d) Městská část Praha 4 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zaplatit náklady státu 

na vypracování znaleckého posudku v souvislosti s uložením smluvní pokuty uvedené u písmene b) 

a c).“. 

 

Dosavadní body 48 až 429 se označují jako body 49 až 430. 

 

15. V příloze č. 10 se za bod 102 vkládá bod 103, který včetně nadpisu zní: 

„103. Městská část 6 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.               výměra (m2)  

Dejvice 4016/12 4219 

Dejvice 4292/45 1289 

Dejvice 4292/46 615 

 

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

či právnickou osobu.  

 

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

(veřejná zeleň). 

 

d) Městská část Praha 6 je povinna u pozemku parc. č. 4292/45 v k. ú. Dejvice zachovat přístup 

k mostu v ulici Svatovítská ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a. s.“. 
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Dosavadní body 103 až 430 se označují jako body 104 až 431. 

 

16. V příloze č. 10 se za bod 115 vkládá bod 116, který včetně nadpisu zní: 

„116. Městská část Praha 7 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.               výměra (m2) 

Holešovice 291 213 

Holešovice 292 570 

 

b) Městská část Praha 7 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu.“. 

 

Dosavadní body 116 až 431 se označují jako body 117 až 432. 

  

17. V příloze č. 10 se za bod 161 vkládá bod 162, který včetně nadpisu zní: 

„162. Městská část Praha 9 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.               výměra (m2) 

Střížkov  496/105 8981  

 

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

či právnickou osobu, vyjma částí funkčně souvisejících s bytovými domy č. pop. 292-299 v ulici 

K Lipám a objektem bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 496/40 v ulici Litoměřická. V případě 

převodu pozemku nebo jeho částí je městská část Praha 9 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 9 je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat stávající využití 

(veřejná zeleň).“. 

 

Dosavadní body 162 až 432 se označují jako body 163 až 433. 

 

18. V příloze č. 10 se za bod 239 vkládají body 240 a 241, které včetně nadpisu znějí: 

„240. Městská část Praha 11 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.               výměra (m2)  

Chodov 171/5 449 

 

b) Městská část Praha 11 je povinna v případě převodu tohoto pozemku nebo jeho částí převést 

do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 50 % z kupní ceny tohoto 

pozemku. 

 

241. Městská část Praha 11 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.               výměra (m2) 

Chodov 2114/25                        377 

Chodov 2114/21                        377 

Chodov 2410 (id.431/61291)    950 
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Chodov 2922/1 (id.426/66597) 1021 

Chodov 2882 (id.427/60761)    960 

Chodov 2031/53                       1945 

 

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

či právnickou osobu.“. 

 

Dosavadní body 240 až 433 se označují jako body 242 až 435. 

 

 

19. V příloze č. 10 se za bod 261 vkládá bod 262, který včetně nadpisu zní: 

„262. Městská část Praha 13 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.               výměra (m2) 

Stodůlky 2160/29 3 350   

 

b) Městská část Praha 13 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu.“. 

 

Dosavadní body 262 až 435 se označují jako body 263 až 436. 

 

20. V příloze č. 10 se za bod 280 vkládají body 281 a 282, které včetně nadpisu znějí: 

„281. Městská část Praha 14 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.               výměra (m2) 

Černý Most 113 977 

 

b) Městská část Praha 14 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu. 

 

282. Městská část Praha 14 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:      

kat. území parc. č.               výměra (m2) 

Černý Most 232/81 6442 

Černý Most 232/82 2040 

Černý Most 232/83 1843 

Černý Most 232/84 16624 

Černý Most 232/85 2652 

Černý Most 232/90 8272 

Černý Most 232/185 5313 

Hloubětín  708/1 6402 

Hostavice 1018/1 3124 

 

b) Městská část Praha 14 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu, vyjma pozemku parc. č. 708/1 nebo jeho části funkčně související s bytovými 

domy č. pop. 572-579, č. pop. 582 a č. pop. 586-588 v lokalitě mezi ulicemi Poděbradská, 

Slévačská a Horoušanská, v případě převodu tohoto pozemku nebo jeho části je městská část 
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Praha 14 povinna převést do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 

50 % z kupní ceny tohoto pozemku nebo jeho části.  

 

c) Městská část Praha 14 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 

využití.“. 

 

Dosavadní body 281 až 436 se označují jako body 283 až 438. 

 

21. V příloze č. 10 se za bod 299 vkládá bod 300, který včetně nadpisu zní: 

„300. Městská část Praha 15 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.               výměra (m2) 

Horní Měcholupy 523/701 1638  

 

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

či právnickou osobu.“. 

 

Dosavadní body 300 až 438 se označují jako body 301 až 439. 

 

 

22. V příloze č. 10 se za bod 303 vkládá bod 304, který včetně nadpisu zní: 

„304. Městská část Praha-Běchovice 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.               výměra (m2) 

Běchovice 417/1 5 606 

 

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

fyzickou či právnickou osobu.“. 

 

Dosavadní body 304 až 439 se označují jako body 305 až 440. 

 

 

23. V příloze č. 10 se za bod 396 vkládá bod 397, který včetně nadpisu zní: 

„397. Městská část Praha-Slivenec 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.               výměra (m2) 

Slivenec 470/1 2519 

Slivenec 471 1036 

 

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

fyzickou či právnickou osobu.“. 

 

Dosavadní body 397 až 440 se označují jako body 398 až 441. 
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24. V příloze č. 10 se doplňuje bod 442, který včetně nadpisu zní: 

„442. Městská část Praha 22 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.               výměra (m2) 

Uhříněves 1057 1016 

 

b) Městská část Praha 22 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu.“. 

 

 
 

Čl. II 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2022. 

 

 

 

 

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 

 


