
Vyhláška č. 6/1987 Sb. NVP, 

 

o připojení sídelních útvarů Lehovec, Černý Most k území přímo 

spravovanému Obvodním národním výborem v Praze 9  
 

  

Plenární zasedání Národního výboru hlavního města Prahy se usneslo dne 

17. 12. 1987 podle § 24a zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění zákona 

č. 137/1982 Sb., a po projednání s dotčenými národními výbory vydat toto obecně závazné 

nařízení:  

 

Čl. 1 

  

 (1) Z územního obvodu Místního národního výboru v Praze 9-Kyjích, Místního 

národního výboru v Praze 9-Dolních Počernicích a Místního národního výboru 

v Praze 9-Horních Počernicích se vyčleňuje území dotčené zástavbou sídliště Černý Most I 

a II a připojuje se k území přímo spravovanému Obvodním národním výborem v Praze 9.  

  

 (2) Popis hranic území uvedeného v odstavci 1 obsahuje příloha této vyhlášky.  

  

 (3) Území dotčené změnou uvedenou v odstavci 1 se odděluje od katastrálního území 

Kyje, katastrálního území Hostavice, katastrálního území Dolní Počernice a katastrálního 

území Horní Počernice a vytváří nové katastrální území Černý Most. Hranice katastrálního 

území Černý Most probíhá po hranicích sídliště Černý Most I a II uvedených v odstavci 2.  

  

Čl. 2 

  

 (1) Část katastrálního území Kyje dotčená zástavbou sídliště Lehovec náleží k území 

přímo spravovanému Obvodním národním výborem v Praze 9. Tato část katastrálního území 

Kyje se připojuje ke katastrálnímu území Hloubětín. Popis nové hranice katastrálního území 

Kyje a katastrálního území Hloubětín obsahuje příloha této vyhlášky.  

  

Čl. 3 

  

 Zrušuje se vyhláška č. 1/1986 Sb. NVP, o vyčlenění území sídelních útvarů Lehovec 

a Černý Most z územního obvodu Místního národního výboru v Praze 9-Kyjích, ze dne 

15. 5. 1986. Část katastrálního území Kyje v oblasti křižovatky ulice Chlumecké 

a Broumarské zůstává součástí územního obvodu Místního národního výboru 

v Praze 9-Kyjích.  

  

Čl. 4 

  

 (1) K územnímu obvodu Místního národního výboru v Praze 9-Kyjích se připojuje 

část územního obvodu Místního národního výboru v Praze 9-Horních Počernicích v oblasti 

trojmezí hranic územního obvodu Místního národního výboru v Praze 9-Kyjích, Místního 

národního výboru v Praze 9-Horních Počernicích a území spravovaného Obvodním národním 

výborem v Praze 9.  

  

 (2) Popis průběhu nově hranice obsahuje příloha této vyhlášky.  
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 (3) Podle nové hranice uvedené v odstavci 2 se upravuje hranice katastrálního území 

Kyje a katastrálního území Kyje a katastrálního území Horní Počernice.  

  

 

Čl. 5 

  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Štafa, v. r.  

 

primátor hlavního města Prahy 

  

 

Ing. Jaroslav Piskač, v. r.  

 

tajemník Národního výboru hlavního města Prahy  
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 6/1987 Sb. NVP  

 

 

Popis průběhu změn hranic k. ú. Kyje, Hloubětín, Horních Počernic, Dolních Počernic 

a Hostavic současným vytvořením nového k. ú. Černý Most  

 

1. Popis je proveden s přihlédnutím k dotčeným listům mapy evidence nemovitostí 1:1000.  

  

2. Popis hranic nového k. ú. Černý Most (na podkladě stávajícího polohopisného obsahu listů 

mapy evidence nemovitostí) vychází z trojmezí parcel č. 1344, 2601/1 a 2864 k. ú. Kyje 

na hranici komunikace Broumarská při západním okraji listů č. 865 směrem severním.  

  

Čísla parcelní dále uvedená náleží do k. ú. Kyje:  

  

Uvedené trojmezí - kolmý přechod přes komunikaci parc. č. 2864 na její severozápadní 

hranici s parc. č. 2601/2 - po této hranici severovýchodním směrem až k rozhraní s listem 

č. 232. Dále po hranici komunikace parc. č. 2864 s pozemkem parc. č. 2599/36 jde směrem 

severním až k trojmezí pozemků parc. č. 2864, 2597/7 a 2597/33. Dále pokračuje 

severovýchodním směrem oddělujíc komunikace parc. č. 2864 a 2726/2 a pokračujíc 

po západní hranici komunikace parc. č. 2864 až k trojmezí pozemků parc. č. 2864, 2597/8 

a 2756/2 na hranici komunikace Chlumecké. Lomí se směrem východním přibližně 65 m, 

lomí se jižním směrem do trojmezí pozemků parc. č. 2756/2, 2864 a 2597/4 - lomí se směrem 

východním po jižní hranici chodníku komunikace parc. č. 2756/2 a pozemku parc. č. 2597/4 

a pokračuje neustále po této hranici až k rozhraní s listem č. 857.  

  

Zde pokračuje po jižní hranici komunikace Chlumecké parc. č. 2756/1 stále východním 

směrem až přetne pozemek komunikace Sklenská parc. č. 2866 (nutné oddělení části tohoto 

pozemku - pokračuje dále až k rozhraní s listem č. 858. Odtud po jižní hranici komunikace 

Chlumecká parc. č. 2756/1 východním směrem až do trojmezí pozemků komunikací 

parc. č. 2756/1 a 2875 a pozemku parc. č. 2591/1 - stáčí se jihovýchodním směrem po jižní 

hranici pozemku parc. č. 2875, vytvářejícího oblouk komunikace až do průsečíku stávající 

hranicí k. ú. Horní Počernice. Dále pokračuje po jižní hranici oblouku komunikačního tělesa 

po horní hranici výkopu až do průsečíku s jižní hranicí pozemku komunikace Chlumecká - 

lomí se východním směrem a pokračuje přibližně 50 m, kde vzniká nové trojmezí hranic 

k. ú. Černý Most (území na jihu), Kyje (území na severozápadě) a Horní Počernice (území 

na severovýchodě) s označením T 1. Odtud pokračuje v původním východním směru po jižní 

hranici komunikace Chlumecká až k rozhraní s listem č. 1319.  

  

Pokračuje po jižní hranici komunikace Chlumecká až do oblouku spojky se severojižní 

dálkovou komunikací H 1 (dále mapově nezobrazeno, popis se drží reálného, příp. budoucího, 

stavu). Po jihozápadní patě náspu spojky pokračuje hranice dále na západní patu náspu 

komunikace H 1, dále pak jižním směrem až k rozhraní s listem č. 1825, v němž a v dalších 

listech mapový zákres reality a budoucího stavu zatím neexistuje.  

  

Hranice k. ú. Černý Most pokračuje dále jižním směrem po západní patě náspu komunikace 

H 1 až k počátku oblouku další spojky. Po severozápadní patě náspu spojky pokračuje 

až do koncového bodu oblouku, kde kolmo přejde na jižní okraj budoucí Hrdlořezské radiály 

a po tomto jižním okraji pokračuje západním směrem až do listu č. 874. Na tomto průběhu 

protíná hranici k. ú. Horní Počernice, Dolní Počernice v novém trojmezí T 2, dále pak hranici 

k. ú. Dolní Počernice, Hostavice v novém Trojmezí T 3 a dále pak hranici k. ú. Hostavice, 
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Kyje v novém trojmezí T 4.  

  

Hranice vstupuje do listu č. 874 po jižním okraji Hrdlořezské radiály až do pozemku 

parc. č. 2632 (příp. 2631) k. ú. Kyje. Její ukončení na této hranici je v bodě, který vznikne 

průsekem této hranice s prodloužením hranice severněji ležících pozemků parc. č. 2629 

a 2630 k. ú. Kyje. V tomto bodě se lomí severním směrem a jde po zmíněném prodloužení 

hranice mezi pozemky parc. č. 2629 a 2630, dále pak 2623 a 2624 až k rozhraní s listem 

č. 865.  

  

Dále po hranici mezi pozemky parc. č. 2623 a 2624, dále pak 2622, 2624-2621 a 2624 

až do trojmezí pozemků parc. č. 2621, 2624 a komunikace parc. č. 2810 - kolmo přetne 

komunikaci na severní hranici - lomí se západním směrem až k trojmezí pozemků 

parc. č. 2810, 1344 a 2611 - zde se zpětně lomí, pokračuje severním směrem po hranici 

pozemků parc. č. 1344 a 2611 až po výchozí trojmezí pozemků parc. č. 1344, 2601/1 a 2864.  

  

3. Popis změny hranice k. ú. Hloubětín - Kyje  

  

3.1. Popis změny pro připojení sídliště Lehovec ke k. ú. Hloubětín  

Změny začíná na listu č. 231 v průsečíku stávající katastrální hranice s východní hranicí 

parcely parc. č. 263/5 k. ú. Hloubětín (ulice Poříčanská) odtud nový průběh hranice sleduje 

východní hranici komunikace směrem jižním až do průsečíku této hranice se severní hranicí 

parc. č. 2739 k. ú. Kyje. Všechna dále uvedená parcelní čísla náleží do stávajícího k. ú. Kyje. 

Od výše uvedeného průsečíku se nový průběh katastrální hranice ostře lomí směrem 

východním, sleduje severní hranici parc. č. 2739 až do trojmezí parcel č. 2739, 1207/1 

a 2853/1 (ulice Slévačská). V tomto bodě se nový průběh pravoúhle lomí směrem jižním 

a sleduje západní hranici parc. č. 2853/1 až k rozhraní s listem č. 864.  

  

Odtud pokračuje po západní hranici parc. č. 2853/1, přechází na západní hranici parc. č. 1229, 

kterou sleduje až do východního rohu parcely č. 1231. V tomto bodě se lomí jihozápadním 

směrem, sleduje jižní hranici parc. č. 1231 a 1233 až do trojmezí parcel č. 1233, 1229 a 2741. 

Zde se ostře lomí směrem jižním po východní hranici parc. č. 2741 až do průsečíku této 

hranice se severní hranicí parc. č. 2741 až do průsečíku této hranice se severní hranicí 

parc. č. 2736/1. V tomto bodě se nový průběh lomí východním směrem a sleduje severní 

hranici parc. č. 2736/1 až do styku se severní hranicí parc. č. 1167. Odtud pokračuje 

severovýchodním směrem po západní hranici parc. č. 2736/2, přechází na severní hranici této 

parcely, po níž obloukem sleduje západní hranici této parcely až do trojmezí parcel č. 2736/2, 

1294/1 a 1290/1. Z tohoto bodu se nový průběh lomí východním směrem, sleduje severní 

hranici parc. č. 1297/1 a přetíná parc. č. 2742 (ulice Zdobnická) do západního rohu parcely 

č. 1440. Odtud se lomí severovýchodním směrem a pokračuje po východní hranici 

parc. č. 2742, 27748 a 2853/1. Další průběh sleduje severní hranici parc. č. 1446 až k rozhraní 

s listem č. 231.  

  

Zde sleduje jihovýchodní hranici parc. č. 2853/1 až do trojmezí parcel č. 2853/1, 1474 a 2751. 

Odtud přetíná východním směrem parc. č. 2751 (ulice Metujská) a směřuje do západního rohu 

parcely č. 1649. V tomto bodě se lomí severním směrem, sleduje východní hranici 

parc. č. 2751, přechází na východní hranici parc. č. 1663/8 až do trojmezí parcel č. 1663/8, 

1691 a 2853/1. Z tohoto bodu sleduje jihovýchodní hranici parc. č. 2853/1 (ulice Slévačská) 

až k rozhraní s listem č. 232.  

  

Nadále sleduje jihovýchodní hranici parc. č. 2853/1 do čtyřmezí hranic parcel č. 2853/1, 
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1691, 2597/7 a 2726/2. V tomto bodě se nový průběh pravoúhle lomí k severu po hranici 

mezi parcelami č. 2853/1 a 2726/2 až do čtyřmezí parcel č. 2853/1, 2726/2, 1693/1 a 2597/8. 

Zde se nová hranice opět lomí a sleduje severní hranici parc. č. 1693/1 až k rozhraní s listem 

č. 231. Dále sleduje hranici mezi parcelami č. 1693/1 a 2597/8 až do styku s původní 

katastrální hranicí k. ú. Hloubětín a k. ú. Kyje, kde tato změna končí.  

  

3.2. Popis dílčí změny v úseku přemostění komunikace Chlumecká  

Změna hranice vychází z bodu původní hranice ve čtyřmezí parcel č. 2541/2 a 2631/3 

k. ú. Hloubětín a parc. č. 2755/3 a 2756/2 k. ú. Kyje na listu č. 232. Odtud směřuje 

do severního rohu chodníku na západní straně mostu - tento bod je na parcele č. 2631/5 

k. ú. Hloubětín. Zde se nový průběh lomí východním směrem a sleduje neustále severní 

hranici chodníku, přičemž prochází parcelami č. 2631/5, 2604, 2603 a 2584/1 k. ú. Hloubětín, 

až do rohu chodníku mostu na parcele č. 2584/2, kde se lomí jihovýchodním směrem 

po okraji chodníku až do styku s hranicí mezi parcelami č. 2584/1 a 2584/2. Zde se znovu 

lomí severovýchodním směrem, sleduje hranici parcel č. 2584/1 (most) a 2584/2 

k. ú. Hloubětín, až do průsečíku s přímou užívací hranicí na parcele č. 2584/1 (ulice 

Za černým mostem). V tomto bodě se nový průběh lomí jihovýchodním směrem, sleduje 

zmíněnou příčnou užívací hranici parc. č. 2584/1 k. ú. Hloubětín, protíná severní hranici 

jižního chodníku parc. č. 2584/1 a navazuje na původní hranici k. ú. Hloubětín - Kyje.  

  

3.3. Popis dílčí změny v oblasti Kyje - Na Hutích  

Všechny dále citované parcely náleží do stávajícího k. ú. Hloubětín. Změna začíná 

v průsečíku stávající katastrální hranice s hranicí mezi parcelami č. 1300/2 a 1300/4 na listu 

č. 204. V tomto bodě se nový průběh hranice ostře lomí severozápadním směrem a sleduje 

hranici mezi parc. č. 1300/2 a 1300/4 a dále pak postupně hranici mezi parc. č. 1301/3 

a 1304/4 a mezi parc. č. 1301/3 a 1301/1 až do styku této hranice se stávající katastrální 

hranicí, kde změna končí.  

  

4. Popis změny hranice k. ú. Kyje-Horní Počernice  

  

Změna začíná v bodě T 1 na listu č. 858 nového průběhu katastrální hranice k. ú. Černý Most 

(popis v odstavci 2). Odtud probíhá severním směrem, přetíná komunikaci Chlumecká, 

dotýkajíc se těsně obloukového západního kraje středního dělícího pruhu komunikace, 

až do průsečíku se severní hranicí komunikace Chlumecká. V tomto bodě se lomí 

severozápadním směrem a probíhá obloukovitě po horní hraně realizovaného výkopu 

komunikačního nájezdu až do průsečíku této hrany se stávající katastrální hranicí mezi 

k. ú. Kyje a Horní Počernice, kde změna končí.  

  

5. Zrušení neplatných hranic části katastrálních území  

  

Uvnitř nově vzniklého k. ú. Černý Most se ruší stávající úseky katastrálních hranic 

mezi k. ú. Kyje - Horní Počernice k. ú. Kyje - Hostavice, k. ú. Hostavice - Horní Počernice, 

k. ú. Hostavice - Dolní Počernice, k. ú. Dolní Počernice - Horní Počernice.  

  

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 6/1987 Sb. NVP  
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