
4.  
 

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 28. 1. 2016 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. 
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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 a obecně závazné vyhlášky č. 13/2015 Sb. hl. 
m. Prahy, se mění takto: 
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1. V příloze č. 2 se položky č. 44, 47 a 48 zrušují. 
     
    Dosavadní položky č. 45, 46, 49 až 67 se označují jako položky č. 44 až 64. 
 
2. V příloze č. 2 se doplňují položky č. 65 a 66, které znějí: 
 
 

65. 

 224/2015 
Sb. 

17 odst. 2 oznamování veřejnosti na úřední desce a způsobem v místě 
obvyklým do 15 dnů ode dne doručení návrhu bezpečnostní 
dokumentace, kdy a kde lze do návrhu bezpečnostní 
dokumentace nahlížet, činit si z něj výpisy, opisy  
nebo kopie; 
umožnění veřejného nahlížení do návrhu bezpečnostní 
dokumentace po dobu 30 dnů ode dne jejich oznámení 

66. 

224/2015 
Sb. 

17 odst. 3 zaslání svého vyjádření a připomínek veřejnosti k návrhu 
bezpečnostní dokumentace Magistrátu hlavního města 
Prahy do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty stanovené  
pro nahlížení veřejnosti do návrhu bezpečnostní 
dokumentace podle § 17 odst. 2 

 
    
3.  V příloze č. 3 se položky č. 21 až 26, 36 a 37 zrušují. 
 
    Dosavadní položky č. 27 až 35 a č. 38 až 114 se označují jako položky č. 21 až 106.  
 
4. V příloze č. 3 položky č. 76 až 91 znějí: 
 

Pol. 
č. 

Zákon 
č. 

§ Předmět působnosti 

76. 240/200
0 Sb. 

21 odst. 1 zajišťování připravenosti městské části na řešení krizových 
situací 

77. 
 21 odst. 2 

písm. a) 
možnost zřízení krizového štábu městské části jako svého 
pracovního orgánu za účelem přípravy na krizové situace  
a jejich řešení  

78. 
 21 odst. 2 

písm. b) 
za krizové situace zajišťování provedení stanovených 
krizových opatření v podmínkách správního obvodu 
městské části 

79. 

 21 odst. 2 
písm. c) 

plnění úkolů stanovených starostou obce s rozšířenou 
působností a orgány krizového řízení při přípravě  
na krizové situace a při jejich řešení a úkolů a opatření 
uvedených v krizovém plánu obce s rozšířenou působností 

80. 
 21 odst. 2 

písm. d) 
odpovědnost za využívání informačních a komunikačních 
prostředků a pomůcek krizového řízení určených 
Ministerstvem vnitra 

81. 

 21 odst. 3 
písm. a) 

zabezpečování varování a informování osob nacházejících 
se na území městské části před hrozícím nebezpečím  
a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již 
neučinil hasičský záchranný sbor kraje v době krizového 
stavu 

82.  21 odst. 3 nařizování a organizování evakuace osob z ohroženého 
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písm. b) území městské části v době krizového stavu 
 

83. 
 21 odst. 3 

písm. c) 
organizace činnosti městské části v podmínkách nouzového 
přežití obyvatelstva v době krizového stavu 

84. 
 21 odst. 3 

písm. d) 
zajišťování organizace dalších opatření nezbytných  
pro řešení krizové situace v době krizového stavu 

85.  21a odst. 1 
písm. a) 

organizace přípravy městské části na krizové situace  

86. 
 21a odst. 1 

písm. b) 
poskytování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
podkladů a informací potřebných ke zpracování krizového 
plánu správního obvodu obce s rozšířenou působností 

87. 

 21a odst. 1 
písm. c) 

vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob 
(§ 39d), pro kterou shromažďuje údaje, a předávání údajů  
v ní vedených obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností, v jejímž správním obvodu se nachází  

88. 

 21a odst. 1 
písm. d) 

vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob 
za stavu nebezpečí (§ 39e), pro kterou shromažďuje údaje,  
a předávání údajů v ní vedených obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu  
se nachází 

 
89. 

 21a odst. 1 
písm. e) 

podílení se na zajištění veřejného pořádku 

90. 
 21a odst. 1 

písm. f) 
plnění úkolů stanovených krizovým plánem obce 
s rozšířenou působností při přípravě na krizové situace  
a jejich řešení  

91. 

 21a odst. 2 seznamování právnických a fyzických osob způsobem  
v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení,  
s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich 
provedení 

 
 
5. V příloze č. 3 se položky č. 92 až 94 zrušují.  
 
    Dosavadní položky č. 95 až 106 se označují jako položky č. 92 až 103. 
 

 
6. V příloze č. 4 části A se položky č. 161 až 165 zrušují. 
 

 Dosavadní položky č. 166 až 443 se označují jako položky č. 161 až 438. 
 

 
7. V příloze č. 4 části A se za položku č. 351 vkládají nové položky č. 352 až 371, které znějí: 
 

352. 

239/2000 
Sb.  

13 
písm. a) 

koordinování záchranných a likvidačních prací při řešení 
mimořádné události vzniklé ve správním obvodu městské 
části, pokud velitel zásahu o koordinaci požádal, možnost 
použít pro koordinaci záchranných a likvidačních prací 
krizový štáb městské části 

353. 239/2000 
Sb.  

14 předávání zpráv o průběhu záchranných a likvidačních 
prací při jejich koordinaci Ministerstvu vnitra 

aspi://module='ASPI'&link='240/2000%20Sb.%252339d'&ucin-k-dni='%209.%201.2014'
aspi://module='ASPI'&link='240/2000%20Sb.%252339e'&ucin-k-dni='%209.%201.2014'
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prostřednictvím operačních a informačních středisek 
integrovaného záchranného systému 

354. 
240/2000 
Sb. 

18 odst. 1 zajišťování připravenosti správního obvodu městské části 
na řešení krizových situací, podílení se na této 
připravenosti  

355. 

240/2000 
Sb. 

18 odst. 2 řízení a kontrola přípravných opatření, činnosti k řešení 
krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků 
prováděné územními správními úřady s působností  
ve správním obvodu městské části, orgány městských částí, 
právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním 
obvodu městské části 

356. 240/2000 
Sb. 

18 odst. 2 
písm. a) 

zřizování a řízení bezpečnostní rady městské části  
pro území správního obvodu městské části  

357. 240/2000 
Sb. 

18 odst. 2 
písm. b) 

organizace přípravy správního obvodu městské části  
na krizové situace a podílení se na jejich řešení 

358. 240/2000 
Sb. 

18 odst. 2 
písm. c) 

schvalování krizového plánu městské části po projednání  
v bezpečnostní radě městské části, 

359. 
240/2000 
Sb. 

18 
odst. 2 
písm. d) 

vyžadování údajů od hasičského záchranného sboru kraje 
podle § 15 odst. 3  

360. 
240/2000 
Sb. 

18 odst. 3 
písm. a) 

zřizování a řízení krizového štábu městské části pro území 
správního obvodu městské části, který je současně 
krizovým štábem pro území městské části  

361. 
240/2000 
Sb. 

18 odst. 3 
písm. b) 

za krizové situace zajišťování provedení stanovených 
krizových opatření v podmínkách správního obvodu 
městské části  

362. 
240/2000 
Sb. 

18 odst. 3 
písm. c) 

plnění úkolů stanovených primátorem hlavního města 
Prahy a orgány krizového řízení při přípravě na krizové 
situace a při jejich řešení 

363. 
240/2000 
Sb. 

18 odst. 3 
písm. d) 

odpovědnost za využívání informačních a komunikačních 
prostředků a pomůcek krizového řízení určených 
Ministerstvem vnitra 

364. 
240/2000 
Sb. 

19 odst. 1 
písm. a) 

poskytování součinnosti hasičskému záchrannému sboru 
kraje při zpracování krizového plánu hlavního města Prahy 
a při zpracování krizového plánu městské části 

365. 240/2000 
Sb. 

19 odst. 1 
písm. b) 

plnění úkolů podle krizového plánu městské části 

366. 
240/2000 
Sb. 

19 odst. 1 
písm. c) 

vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu 
osob (§ 39d) a předávání údajů v ní vedených hasičskému 
záchrannému sboru kraje 

367. 
240/2000 
Sb. 

19 odst. 1 
písm. d) 

vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu 
osob za stavu nebezpečí (§ 39e) a předávání údajů v ní 
vedených hasičskému záchrannému sboru kraje 

368. 
240/2000 
Sb. 

19 odst. 1 
písm. e) 

vedení přehledu možných zdrojů rizik a v rámci prevence 
podle zvláštních právních předpisů odstraňování 
nedostatků, které by mohly vést ke vzniku krizové situace 

369. 240/2000 
Sb. 

19 odst. 2 zřizování pracoviště krizového řízení 

370. 240/2000 
Sb. 

24 odst. 3 jmenování členů bezpečnostní rady městské části 
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371. 240/2000 
Sb. 

24b 
odst. 3 

jmenování členů krizového štábu městské části 

 
Dosavadní položky č. 352 až 438 se označují jako položky č. 372 až 458.  
 
 
8. V příloze č. 4 části „A“ položka č. 372 zní: 
 
Pol. č. Zákon č. § Předmět působnosti 

372. 241/2000 
Sb. 

8 odst. 1 zajišťování připravenosti správního obvodu městské části  
v systému hospodářských opatření pro krizové stavy 

 
 
9. V příloze č. 4 části „A“ se za položku č. 372 vkládají nové položky č. 373 až 376, které 
znějí: 
 
Pol. č. Zákon č. § Předmět působnosti 

373. 241/2000 
Sb. 

8 odst. 2 
písm. a) 

zpracovávání plánu nezbytných dodávek správního obvodu 
městské části 

374. 241/2000 
Sb. 

8 odst. 2 
písm. b) 

plnění úkolů uložených Magistrátem hlavního města Prahy 

375. 241/2000 
Sb. 

8 odst. 2 
písm. c) 

zajišťování činností umožňujících přijetí regulačních 
opatření 

376. 241/2000 
Sb. 

12 odst. 2 rozhodování o přidělení zásob pro humanitární pomoc 
fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací 

  
 Dosavadní položky č. 373 až 458 se označují jako položky č. 377 až 462. 
 
10.   V příloze č. 4 části A se za položku č. 410 vkládají nové položky č. 411 a 412, které 
znějí: 
 
Pol. č. Zákon č. § Předmět působnosti 

411. 585/2004 
Sb. 

20 odst. 3 zajišťování místnosti k provádění odvodního řízení  
na požadavek ředitele krajského vojenského velitelství, 
jejich vybavení, údržby a technického provozu 

412. 
 36 odst. 2 proplácení nákladů spojených se zajišťováním místností, 

jejich vybavením a technickým provozem po dobu 
odvodního řízení 

 
Dosavadní položky č. 411 až 462 se označují jako položky č. 413 až 464. 
 
11. V příloze č. 7 části A se v části Praha 2 
slova  
„Nusle 3056/3 205 
  Nusle  3056/4 12“ 
nahrazují slovy: 
„Nusle 3056/7 206 
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  Nusle 3056/8 15“. 
 
12. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet: 
„Chodov 397/132 168 stavba bez č. pop./č. evid.“. 
 
13. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Běchovice  na konci doplňuje tento výčet: 
„Běchovice 766/17 897 
  Běchovice 766/18 80 
  Běchovice 766/19 170 
  Běchovice 766/20 5 
  Běchovice 938/5 44 
  Běchovice 938/6 492 
  Běchovice   607 
  včetně stavební úpravy příjezdové komunikace u objektu č. pop. 607 na pozemcích  
  parc. č. 46/1 a parc. č. 49 v k. ú. Běchovice, staveb, terénních a sadových úprav  
  na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
   
14. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Dubeč na konci doplňuje tento výčet: 
„Dubeč 1351/1 16“. 
 
15. V příloze č. 7 části A se v části Praha 20 na konci doplňuje tento výčet: 
„Horní Počernice 4202/1 2955 

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

  
16. V příloze č. 7 části A se v části Praha 19 na konci doplňuje tento výčet: 
„Kbely 245/1 6323 
  Kbely 247/3 3726 
  včetně stavby hřiště na pozemku parc. č. 245/1, staveb, terénních a sadových úprav  
  na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
17. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Suchdol  na konci doplňuje tento výčet: 
„Sedlec 184/1 894 
  Sedlec 184/2 163 
  Sedlec 533/3 207 
  Sedlec 535/3 57 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  
  v KN“. 
  
18. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Újezd  na konci doplňuje tento výčet: 
„Újezd u Průhonic 348 660  

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

  
19. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Zbraslav na konci doplňuje tento výčet: 
„Zbraslav 1145/13                  399 
  Zbraslav 2912/27                  120 
  Zbraslav 2912/170                309 
  Zbraslav 2914/7      919“. 
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20. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Zličín na konci doplňuje tento výčet: 
„Zličín 281/96 106     
 Zličín 281/101 110 
 Zličín 281/106 103 

  včetně staveb chodníků, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem 
zápisu v KN“. 
 
21. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Dolní Měcholupy na konci doplňuje tento výčet: 
„Dolní Měcholupy 675/13 1696 
  včetně terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“.  
 
22. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Satalice na konci doplňuje tento výčet: 
„Satalice  641/148 534 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu  
  v KN“. 
 
23. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Slivenec na konci doplňuje tento výčet: 
„Slivenec 1408 231 
  včetně terénních úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“.  
 
24. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Velká Chuchle na konci doplňuje tento výčet: 
„Velká Chuchle  1108/5 (id. 1/2)    1161 
  Velká Chuchle            1108/6 (id. 1/2)       2716   
  Velká Chuchle    1108/7 (id. 1/2)     11175   
  včetně staveb a terénních úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
25.  V příloze č. 10 se za bod 119 vkládá bod 120, který včetně nadpisu zní: 
„120. Městská část Praha - Běchovice 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.      výměra (m2) 
Běchovice 766/17               897 
Běchovice 766/18                 80 
Běchovice 766/19               170 
Běchovice 766/20                   5 
Běchovice 938/5                   44 
Běchovice 938/6                 492 
Běchovice   607 
 
b) Městská část Praha - Běchovice není oprávněna převést nemovitosti uvedené v písmenu a) 
na jinou fyzickou či právnickou osobu.  
 
c) Městská část Praha - Běchovice je povinna u nemovitostí uvedených v písmenu a) zachovat 
stávající využití (objekt hasičské zbrojnice, pozemky pod komunikací a koryto vodoteče). 
 
d) Městská část Praha - Běchovice je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat 
stávající parcelní čísla a jejich výměry; není oprávněna tyto pozemky dělit ani scelovat.“.  
 
Dosavadní body 120 až 169 se označují jako body 112 až 170. 
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26. V příloze č. 10 se za bod 127 vkládá bod 128, který včetně nadpisu zní: 
„128. Městská část Praha 20 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č. výměra (m2) 
Horní Počernice 4202/1              2955 
 
b) Městská část Praha 20 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 20 je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat stávající 
využití. 
 
d) Městská část Praha 20 je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat stávající 
parcelní číslo a jeho výměry; není oprávněna tento pozemek dělit ani scelovat.“. 
 
Dosavadní body 128 až 170 se označují jako body 129 až 171. 
 
 
27.  V příloze č. 10 se za bod 128 vkládá bod 129, který včetně nadpisu zní:  
 
„129. Městská část Praha 19 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.  výměra (m2) 
„Kbely 245/1                6323 
  Kbely 247/3                3726 
 
b) Městská část Praha 19 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu.  
 
c) Městská část Praha 19 je povinna pozemky uvedené v písmenu a) využít pro školní účely. 
 
Dosavadní body 129 až 171 se označují jako body 130 až 172.  
 
28. V příloze č. 10 se za bod 155 vkládá bod 156, který včetně nadpisu zní: 
„156. Městská část Praha - Suchdol 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č. výměra (m2) 
Sedlec 184/1                 894 
Sedlec 184/2                 163 
Sedlec 533/3                 207 
Sedlec 535/3                   57 
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b) Městská část Praha - Suchdol není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a)  
na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha - Suchdol je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat 
stávající využití. 
 
d) Městská část Praha - Suchdol je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat 
stávající parcelní čísla a jejich výměry; není oprávněna tyto pozemky dělit ani scelovat.“. 
 
Dosavadní body 156 až 172 se označují jako body 157 až 173. 

 
 
 

Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2016. 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová, v. r. 
primátorka hlavního města Prahy 

 
 

Petr Dolínek, v. r. 
  náměstek primátorky hlavního města Prahy 
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