
12.  
 

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  11. 9. 2014 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 



 2 

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, č. 8/2014 Sb. hl. m. Prahy a č. 9/2014 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3  na konci doplňuje tento výčet: 
„Vysočany 1905/2 6930 
  Vysočany 1909 47502 
  Vysočany 1911 37862 
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  Vysočany 1913/2 7138 
  Vysočany 1913/3 5968 
  Vysočany 1916/2 26198 
  vč. staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu    v KN.“.  
 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4  na konci doplňuje tento výčet: 
„Krč 2869/285 424 
 Krč 2869/350 111 
 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6  na konci doplňuje tento výčet: 
„Bubeneč 1322/5 3 
  Bubeneč 1327/3 1331 
  Bubeneč 2101/4 420 
  Dejvice 539 601 514 
  Dejvice 540 245 
  Dejvice 541 345 513 
  Dejvice 542 141 
  Dejvice 543 407 
  Dejvice 544 509 344 
  Dejvice 545/1 76 
  Vokovice 1281/254 158 
  Vokovice 1281/255 1092 
  Vokovice 1281/260 117 
  Vokovice 1281/282 6567 
  Vokovice 1281/403 117 
  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: 
„Vršovice 1535/1 76 
  Vršovice 1535/2 297 
  Vršovice 1536/5 714 
  Vršovice 1537/2 42 
  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
5. V příloze č. 7 části  A  se v části Praha 15 na  konci doplňuje tento výčet: 
„Horní Měcholupy 509/94 730 
  Horní Měcholupy 509/249 54 
  Horní Měcholupy 509/250 20 
  Horní Měcholupy 509/279 30 
  Horní Měcholupy 509/280 51 
  Horní Měcholupy  509/281 480 
  Horní Měcholupy 509/282 30 
  Horní Měcholupy 509/283 30 
  Horní Měcholupy 509/284 318 
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  Horní Měcholupy 509/285 21 
  Horní Měcholupy 509/286 536 
  vč.  staveb,  terénních  a  sadových úprav  na  pozemcích,  které nejsou předmětem zápisu   
  v KN. 
  Hostivař 
  chodník (propojovací zpevněná cesta pro pěší) na pozemku parc. č. 2664 v k. ú. Hostivař.“. 
 
6. V příloze č. 7 části  A  se v části Praha - Újezd na  konci doplňuje tento výčet: 
 „Újezd 265/399 1572 
   Újezd 265/402 444 
   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 – Velká Chuchle   na  konci doplňuje tento výčet: 
„Malá Chuchle 30/1 688 
  Malá Chuchle  208/1 198 
  vč. stavby  komunikace  na  pozemku parc. č. 208/1,  staveb,  terénních  a  sadových úprav      na  
pozemcích,  které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
8. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Zličín na konci doplňuje tento výčet: 
„Zličín 668/5 208 
  Zličín 668/41 275 
  Zličín 668/42 245 
  Zličín 668/43 119 
  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
9. V příloze č. 7 části B se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet: 
„Malá Strana 
  Nové Město 
  Staré Město 
  devět kamerových stanovišť (1 ks na rohu budovy Revoluční 724/7 v k. ú. Staré Město,   1 ks na 
rohu budovy Petrské náměstí 1206/3 v k. ú. Nové Město, 2 ks na sloupu na pozemku   parc. č. 
1019 v k. ú. Staré Město, 1 ks na budově Vodičkova 736/17 v k. ú. Nové Město,   1 ks na rohu 
budovy Karoliny Světlé 1015/11 v k. ú. Staré Město, 1 ks na semaforu    na pozemku parc. č. 993 
v k. ú. Malá Strana před budovou Malostranské náměstí 37/23,          1 ks na budově Karlova 
190/1 v k. ú. Staré Město a 1 ks na rohu budovy Křemencova 182/15    v k.ú. Nové Město) 
v celkové pořizovací hodnotě 8 259 062,40 Kč.“. 
 
10. V příloze č. 7 části B se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet: 
„Nové Město 2556/3 39 
  Malá Strana 
  slavnostní osvětlení pomníku obětem komunismu na pozemcích parc. č. 906 a 911/2       
  v k. ú. Malá Strana 
  slavnostní osvětlení památníku II. odboje na pozemcích parc. č. 701, 702/1 a 1029            v k. ú. 
Malá Strana 
  Nové Město 
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  veřejné osvětlení v lokalitě Petrské náměstí (24 ks stožárů) na pozemcích parc. č. 2352,    2353, 
2354, 2347/1 a 2350 v k. ú. Nové Město 
  slavnostní osvětlení kostela sv. Petra na pozemcích parc. č. 2341/1, 2341/2 a 2347/1         v k. ú. 
Nové Město 
   
  Staré Město 
  veřejné osvětlení v ulici Haštalská (3 ks stožárů) na pozemku parc. č. 1022 v k. ú. Staré    Město 
  slavnostní osvětlení pomníku Franze Kafky na pozemku parc. č. 1045/3 v k. ú. Staré    Město.“. 
 
11. V příloze č. 7 části B  se v části Praha 2  na konci doplňuje tento výčet: 
„Nové Město 
  stavba   „Na Slupi – Botičská rekonstrukce pozemku“  –  1 sloup veřejného osvětlení  
  na pozemku  parc. č. 1344  v k. ú. Nové Město v pořizovací hodnotě 78 868,59 Kč 
  Vinohrady 
  stavba   „Revitalizace  Havlíčkových  sadů   –   I. etapa  –  romantická část“ –   23  sloupů    
  veřejného  osvětlení  na pozemcích parc. č. 1372 a 1370 v k. ú. Vinohrady  v pořizovací    hodnotě 
1 724 908,60 Kč 
  stavba „Riegrovy sady – rekonstrukce a rozšíření dětského hřiště“ –  3 sloupy  veřejného  
  osvětlení  na  pozemku parc. č. 2281/1 v k. ú. Vinohrady v pořizovací hodnotě 66 873,48 Kč 
  stavba    „Slavnostní  osvětlení  sochy  F. L. Riegra“   v  parku  Riegrovy  sady  –   3  zemní   
  výbojková  svítidla na pozemku  parc. č. 2281/1 v k. ú. Vinohrady v pořizovací hodnotě   
  198 600 Kč 
  stavba   „Rekonstrukce  parku   Folimanka,  etapa II.,  část  D1  –  schodiště“  –   4  sloupy  
  veřejného  osvětlení  a sestava  úsporných svítidel   (12 ks)   na  pozemku  parc. č.  1026/6     v k. 
ú.  Vinohrady   v   pořizovací  hodnotě  512 422,80 Kč.“. 
 
12. V příloze č. 7 části B  se v části Praha 6  na konci doplňuje tento výčet: 
„Ruzyně 2899/13 712 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu   v KN.“. 
 
13. V příloze č. 7 části B se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet: 
„Bohnice 
 Čimice 
 Karlín 
 Kobylisy 
 Libeň 
 Troja 
 kamerová stanoviště v počtu  110 ks kamer včetně související technologie, vybudovaná   v roce 
2011-2013 v k. ú. Bohnice, Čimice, Karlín, Kobylisy, Libeň a Troja, vedená v evidenci   městské 
části Praha 8 pod inventárními čísly 000/720, 100/720, 101/720, 103-108/0720  a 130/0720 
v pořizovací hodnotě 29 770 618, 78 Kč.“. 
 
14. V příloze č. 7 části B  se v části Praha 11  na konci doplňuje tento výčet: 
„Háje 449/87 52 
  Háje 504/1 114 
  Háje 516/38 190 
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  Háje 1150/5 58 
  Háje 1150/7 26 
  Háje 1179/30 14 
  Háje 1179/105 18 
  Háje 1190/6 72 
  Háje 1190/8 38 
  Háje 1205/2 16 
  Háje 1216/18 24 
  Háje 1216/19 1017 
  Háje 1217/13 71 
  Háje  1217/19 505 
  Chodov 6/3 2 
  Chodov 1207 423 
  Chodov 1225/1 19 
  Chodov 1231/1 95 
  Chodov 1231/13 73 
  Chodov 1238/2 13 
  Chodov 1307/6 1 
  Chodov 1307/8 5 
  Chodov 1319/11 21 
  Chodov 1319/12 11 
  Chodov 1319/13 18 
  Chodov 1319/14 18 
  Chodov 1319/17 22 
  Chodov 2014/362 52 
  Chodov 2242/3 98 
  Chodov 2242/4 43 
  Chodov 2335/30 43 
  Chodov 2335/71 120 
  Chodov 2336/178 8 
  Chodov 2336/180 25 
  Chodov 2336/184 52 
  Chodov 2383/2 7 
  Chodov 2516/20 50 
  Chodov 2669/3 77 
  Chodov 2676/3 20 
  Chodov 2888/4 28 
  Chodov 2984/3 17 
  Chodov 3010/2 282 
  Chodov 3028/6 2 
  Chodov 3028/7 4 
  Chodov 3035/9 13 
  Chodov 3040/3 6 
  Chodov 3040/5 59 
  Chodov 3041/2 33 
  Chodov 3041/3 95 
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  Chodov 3041/5 73 
  Chodov 3041/6 4 
  Chodov 3093/7 7 
  Chodov 3094/6 177 
  Chodov 3126/2 463 
  Chodov 3126/7 38 
  Chodov 3126/8 266 
  Chodov 3152/3 52 
  Chodov 3177/2 498 
  Chodov 3444/5 73 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu   v KN.“. 
 
15. V příloze č. 7 části B  se v části Praha 12  na konci doplňuje tento výčet: 
„Modřany 
  5 ks stožárů  veřejného osvětlení  včetně  vedení – součást stavby   „Central park     na Obchodním  
náměstí“  na pozemcích parc. č. 168/1, 169/1 a 170/2 v k. ú. Modřany    v pořizovací hodnotě 
201 890,48 Kč.“.  
 
16. V příloze č. 7 části B  se v části Praha - Koloděje  na konci doplňuje tento výčet: 
„Koloděje 
 slavnostní osvětlení plastiky Trojmezní brána v parku Skála (3 ks světelných míst)  na pozemcích 
parc. č. 615 a 617/1 v k. ú Koloděje v pořizovací hodnotě 101 944 Kč.“. 
 
17. V příloze č. 7 části B se v části Praha 17 na konci doplňuje tento výčet: 
„Řepy 
  tři kamerová stanoviště (1 ks na budově Nevanova 1055/17, 1 ks na budově   
  Nevanova 1057/28 a 1 ks na sloupu  veřejného osvětlení v ulici Makovského v k. ú. Řepy)  
  v pořizovací hodnotě 1 088 370,34 Kč.“. 
 
18. V příloze č. 7 části B  se v části Praha – Velká Chuchle   na konci doplňuje tento výčet: 
 „Velká Chuchle 
   3 ks stožárů veřejného osvětlení včetně vedení – součást stavby  „Příjezdová komunikace     Nad 
Závodištěm“  na pozemcích parc. č. 564/12 a 567/1 v k. ú. Velká Chuchle v pořizovací     hodnotě 
206 447,82 Kč.“. 
 
19. V příloze č. 10 se za bod 14 vkládá bod 15, který včetně nadpisu zní: 
    „15. Městská část Praha 3 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.                výměra (m2 )  
Vysočany 1905/2 6930 
Vysočany 1909 47502 
Vysočany 1911 37862 
Vysočany 1913/2 7138 
Vysočany 1913/3 5968 
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Vysočany 1916/2 26198 
   
b) Městská část Praha 3 se zavazuje, že nepřevede pozemky  uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c)  Městská část Praha 3 se zavazuje, že bude pozemky  uvedené v písmenu a) využívat pouze jako 
zahrádkové osady. 
 
d) Městská část Praha 3 se zavazuje, že pozemky uvedené v písmenu a) ponechá ve stávajícím 
stavu, nebude je rozdělovat, ani slučovat geometrickým plánem. 
 
e) V případě, že hlavní město Praha bude mít vlastní záměr využití pozemků uvedených v písmenu a) 
v souladu s Územním plánem hlavního města Prahy, vyzve městskou část Praha 3 k podání žádosti o 
odejmutí pozemků ze svěřené správy. Městská část Praha 3 je povinna po obdržení výzvy předložit 
ve lhůtě do 90 dnů ode dne jejího doručení hlavnímu městu Praze žádost o odejmutí pozemků 
uvedených v písmenu a) ze svěřené správy městské části.“. 
 
Dosavadní body 15 až 116 se označují jako body 16 až 117.  
 
20. V příloze č. 10 se za bod  41 vkládají body 42, 43 a 44, které včetně nadpisu zní: 
 „42. Městská část Praha 6 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.               výměra (m2 )  
Bubeneč 1327/3 1331 
 
b) Městská část se zavazuje, že nepřevede pozemek  uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou či 
právnickou osobu. 
 
43. Městská část Praha 6 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.               výměra (m2)           č. pop. 
Dejvice 539 601 514 
Dejvice 540 245 
Dejvice 541 345 513 
Dejvice 542 141 
Dejvice 543 407 
Dejvice 544 509 344 
Dejvice 545/1 76 
 
b) Městská část se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či 
právnickou osobu. 
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c) Městská část se zavazuje, že nemovitosti uvedené v písmenu a) využije v souladu se záměrem 
rekonstrukce a následného provozování objektu pro sociální účely - domova služeb pro seniory. 
 
d) V případě změny využití nemovitostí uvedených v písmenu a) je městská část Praha 6 povinna 
požádat hlavní město Prahu o odejmutí nemovitostí ze svěřené správy, a to ve lhůtě do 90 dnů ode 
dne změny využití nemovitostí.  
 
 
 
 
 
 
44. Městská část Praha 6 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území   parc. č.              výměra (m2 )  
Vokovice 1281/282 6567 
 
b) Městská část Praha 6 se zavazuje, že nepřevede pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 6 se zavazuje, že využije pozemek uvedený v písmenu a) v souladu 
se záměrem výstavby nové parkové plochy v k.ú. Vokovice. 
 
d) V případě změny využití pozemku uvedeného v písmenu a) je městská část Praha 6 povinna 
požádat hlavní město Prahu o odejmutí pozemku ze svěřené správy, a to ve lhůtě do 90 dnů ode dne 
změny využití pozemku.“. 
 
Dosavadní body 42  až 117 se označují jako body 45 až 120.  
 
21. V příloze č. 10 se za bod 116 vkládá bod  117, který včetně nadpisu zní: 
„117. Městská část Praha – Velká Chuchle 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
 kat. území                  parc. č.                  výměra (m2 )                
 Malá Chuchle 30/1 688 
 
b) Městská část  Praha – Velká Chuchle se zavazuje, že nepřevede pozemek uvedený v písmenu a) 
na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha - Velká Chuchle se zavazuje, že využije pozemek uvedený v písmenu a)  v 
souladu se svým předloženým  záměrem jako park pro seniory.“. 
  
Dosavadní body 117 až 120 se označují jako body 118 až 121. 
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22. V příloze č. 10 se za bod 119 vkládá bod 120, který včetně nadpisu zní: 
„120. Městská část Praha - Zličín 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.                 výměra (m2) 
Zličín 668/5 208 
Zličín 668/41 275 
Zličín 668/42 245 
Zličín 668/43 119 
 
b) Městská část Praha – Zličín se zavazuje, že nepřevede pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha – Zličín se zavazuje, že zajistí geometrický plán na oddělení pozemků, které 
zasahují do komunikace Nedašovská a požádá hlavní město Prahu o odejmutí nově oddělených 
pozemků zastavěných komunikací Nedašovská ze svěřené správy městské části.“. 
 
Dosavadní body 120 až 121 se označují jako body 121 až 122. 
 
 
 

 
 
 

Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014. 
 
 
 

 
 

 
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
primátor hlavního města Prahy v. r. 

 
 
 

Jiří Vávra 
I. náměstek primátora hlavního města Prahy v. r. 

 
 


	RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
	Jiří Vávra
	I. náměstek primátora hlavního města Prahy v. r.



