
 

10. 
 

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 27. 5. 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 
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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. 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. 
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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 a obecně závazné vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

hl. m. Prahy, se mění takto: 

 

1.  V příloze č. 2 se za položku č. 42 vkládají položky č. 43 až 45, které znějí: 

„ Položka 

č. 

Předpis § Předmět působnosti  

 

 

43. Zákon č. 

246/1992 

Sb. 

8 odst. 3 

písm. a) 

přijímání oznámení o veřejném 

vystoupení zvířat 

 

 44.  8 odst. 3 

písm. e) 

přijímání oznámení o změně 

skutečností uvedených v oznámení 

o veřejném vystoupení zvířat 

 

 

 

 45.  13 odst. 7 přijímání rozhodnutí krajské veterinární 

správy o povolení chovu druhu zvířete 

vyžadujícího zvláštní péči, příjem 

rozhodnutí o jeho změně nebo o jeho 

odnětí 

 

 

„ 

. 

 

 Dosavadní položky č. 43 až 68 se označují jako položky č. 46 až 71. 

 

 

 

 

 



4 

 

2.  V příloze č. 4 se za položku č. 103 vkládají položky č. 104 až 135, které znějí: 

„ Položka č.  Předpis § Předmět působnosti  

 104. Zákon č. 

246/1992 

Sb. 

22 odst. 1 

písm. m) 

přijímání podnětů od krajské veterinární 

správy k projednávání přestupků 

vyplývajících z porušení povinností 

uložených chovatelům a ostatním 

fyzickým nebo právnickým osobám 

na úseku ochrany zvířat   

 

 105.  24a odst. 1 

písm. a) 

rozhodování o zvláštním opatření 

podle § 28a a 28b a o předběžné 

náhradní péči podle § 28c, včetně 

náhrady nákladů za toto opatření 

 

 106.  24a odst. 1 

písm. b) 

plnění dalších úkolů v ochraně zvířat 

stanovených tímto zákonem a zvláštními 

právními předpisy, není-li příslušný jiný 

orgán ochrany zvířat 

 

 107.  24a odst. 1 

písm. c) 

vyžadování opisu z evidence přestupků 

vedené Rejstříkem trestů nebo výpisu 

z Rejstříku trestů v řízení o zvláštním 

opatření podle § 28a 

 

 108.  24a odst. 2  projednávání podnětů podaných 

podle § 22 odst. 1 písm. m) 

a bezodkladné zasílání rozhodnutí 

ve věci, usnesení o odložení věci 

nebo usnesení o zastavení řízení krajské 

veterinární správě  

 

 109.  24a odst. 3 vyžádání odborného vyjádření krajské 

veterinární správy 

 

 110.  24b odst. 1 

písm. a) 

využívání údajů ze základního registru 

obyvatel pro výkon působnosti 

při ochraně zvířat 

 

 111.  24b odst. 1 

písm. b) 

využívání údajů z informačního systému 

evidence obyvatel pro výkon působnosti 

při ochraně zvířat 

 

 112.  24b odst. 1 

písm. c) 

využívání údajů z informačního systému 

cizinců pro výkon působnosti 

při ochraně zvířat  

 

 113.  25 odst. 1 oprávnění zaměstnanců vstupovat 

do příslušných objektů, vyžadovat 

od chovatelů potřebné doklady, 

informace, věcnou, osobní a jinou 
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pomoc nezbytnou k výkonu své činnosti, 

pořizovat obrazovou dokumentaci 

 

 

 114.  25 odst. 7 a 8 zajišťování potřebné péče zvířeti, 

případně umístění takového zvířete 

do náhradní péče, vyžadování náhrady 

účelně vynaložených nákladů, podávání 

žádosti o zálohu ministerstvu 

 

 115.  27b odst. 1 možnost rozhodnout o uložení zákazu 

chovu zvířat 

 

 116.   27b odst. 2 

a 3 

možnost rozhodnout o propadnutí 

zvířete 

 

 117.  27c odst. 1 

a 2 

možnost rozhodnout o zabrání týraného 

zvířete 

 

 118.  27c odst. 3 zasílání výzvy vlastníkovi týraného 

zvířete k zajištění řádné péče o týrané 

zvíře 

 

 119.  27d možnost rozhodnout o zabrání zvířete  

 120.  28 odst. 2 a 3 projednávání všech přestupků podle 

zákona na ochranu zvířat, včetně 

přestupků podle § 27 odst. 1 písm. r) 

a podle § 27a odst. 1 písm. o), vybírání 

a vymáhání uložených pokut   

 

 121.  28a odst. 1 

písm. a) 

možnost nařídit a zajistit umístění 

týraného zvířete do náhradní péče 

 

 122.  28a odst. 1 

písm. b) 

možnost nařídit chovateli zajistit 

opatření ke snížení počtu zvířat včetně 

jejich usmrcení v souladu se zákonem 

na ochranu zvířat, dochází-li k jejich 

týrání 

 

 123.  28a odst. 1 

písm. c)  

možnost nařídit chovateli pozastavení 

činnosti, při které dochází k týrání 

zvířat, a to do doby odstranění závad, 

a rozhodování o ukončení tohoto 

pozastavení 

 

 124.  28a odst. 1 

písm. d) 

možnost nařídit vlastníkovi zvířete 

zajistit utracení zvířete odborně 

způsobilou osobou podle veterinárního 

zákona, pokud je dán důvod k usmrcení 

zvířete podle § 5 odst. 2 písm. b) 
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 125.  28a odst. 1 

písm. e) 

možnost nařídit chovateli umožnit 

provádění péče o zvíře jinou osobou 

na pozemku, ve stájích nebo v jiných 

objektech chovatele, kde se zvíře 

nachází 

 

 126.  28a odst. 6 rozhodování o nákladech podle § 28a 

odst. 3 a 4, možnost rozhodnout, že 

se zvíře stává vlastnictvím státu, 

možnost rozhodnout o zabrání týraného 

zvířete postupem podle § 27c odst. 3 

až 5  

 

 127.  28b odst. 1 možnost rozhodnout o ukončení 

provádění zvláštního opatření 

a o navrácení zvířete vlastníkovi 

 

 128.  28b odst. 3 možnost odejmout zvíře pro účely jeho 

umístění do náhradní péče, oprávnění 

vstupovat do prostor, kde je zvíře 

chováno 

 

 129.  28b odst. 4 uzavírání smlouvy s pečovatelem  

 130.  28c odst. 1 možnost rozhodnutím nařídit předběžnou 

náhradní péči o týrané zvíře 

 

 

 131.  28c odst. 2 rozhodování o vydání zvířete z předběžné 

náhradní péče na žádost chovatele 

 

 132.  28c odst. 3 možnost uzavřít smlouvu s pečovatelem  

 133.  28c odst. 5 rozhodování o náhradě nákladů účelně 

vynaložených na zajištění předběžné 

náhradní péče a na veterinární péči 

za účelem odstranění nebo zmírnění újmy 

na zdraví způsobené zvířeti týráním 

 

 134.  28d odst. 1 podávání žádosti o náhradu účelně 

vynaložených nákladů spojených 

se zajištěním předběžné náhradní péče 

ministerstvu, podávání žádosti o zálohu 

na úhradu účelně vynaložených nákladů 

za uplynulé období  

 

 135.  28d odst. 2 podávání žádosti o náhradu účelně 

vynaložených nákladů spojených 

se zajištěním zvláštního opatření 

podle § 28a odst. 1 písm. a) a e) 

ministerstvu 

 

 

 

„ 

. 
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     Dosavadní položky č. 104 až 446 se označují jako položky č. 136 až 478.   

 

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

„Hlubočepy 954/1            7178 

  Hlubočepy 1671/14  369 

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

 

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

„Dejvice 2235/1             920 

  Veleslavín 473/312 193 

  Veleslavín 473/530   11 

  Veleslavín 473/531   10 

  Vokovice 1246/1           1855 

  Vokovice 1271/7           2242 

  Vokovice 1273/5             851 

  Vokovice 1273/18 563 

  Vokovice 1273/19 497 

  Vokovice 1273/32 920 

  Vokovice 1273/35 303 

  Vokovice 1281/1           6079 

  Vokovice 1281/309 178 

  Vokovice 1281/310 824 

  Vokovice 1281/370       1262 

  Vokovice 1281/371  144 

  Vokovice 1281/386    78 

  Vokovice 1281/397      4 

  Vokovice 1281/548 1653 
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  Vokovice 1281/549 141 

  Vokovice 1340/5   113 

  Vokovice 1340/6             479 

  Vokovice 1340/7             261  

  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: 

„Záběhlice 2225/102 258 

  Záběhlice 2225/145 154 

  Záběhlice 2225/146 188 

  Záběhlice 2225/150 222 

  Záběhlice 2225/152 613 

  Záběhlice 2225/156 682 

  Záběhlice 2225/171 125 

  Záběhlice 2225/205 112 

  Záběhlice 2225/209 481 

  Záběhlice 2225/210 217 

  Záběhlice 2225/211 169 

  Záběhlice 2225/212 469 

  Záběhlice 2225/214  31 

  Záběhlice 2225/279  66 

  Záběhlice 2225/280 223 

  Záběhlice 2225/281 499 

  Záběhlice 2225/282   8 

  Záběhlice 2225/283   3 

  Záběhlice 2225/284   8 

  Záběhlice 2225/286   8 
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  Záběhlice 2225/287 45 

  Záběhlice 2225/288  8 

  Záběhlice 2225/289  3 

  Záběhlice 2225/290  8 

  Záběhlice 2225/291  8 

  Záběhlice  2225/292 19 

  Vršovice 883/12         3215 

  Vršovice 883/28         5480 

  Vršovice 880/2             39 

  Vršovice       883/53             79  

  Vršovice       883/55           168 

  Vršovice       523/4               4 

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

 

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

„Horní Měcholupy 539/1 3414  

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

 

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

„Libuš                       395/9    55 

  Libuš                       395/10 1400 

  Libuš                       395/27   407 

  Libuš                       395/29    273 

  Libuš                       401/1   521 

  Libuš                       401/18   274 

  Libuš                       401/25   101 

  Libuš                       402/10   291 



10 

 

  Libuš                       402/13  181 

  Libuš                       423/1  661 

  Libuš                       425/1    1049 

  Libuš                       425/11   586 

  Libuš                       1218  763 

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

  stavba komunikace s odvodněním na pozemcích parc. č. 395/9, 395/10, 395/27, 395/29, 400/1,   

  400/2, 401/1, 401/18, 401/25, 401/28, 401/29, 401/30, 402/10, 402/13, 423/1, 425/1, 425/11, 

  425/41, 1142/1, 1142/2, 1142/3 a 1143 v k. ú. Libuš“. 

 

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

„Nebušice              1317 113 

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

 

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

„Přední Kopanina 

1) nemovitý majetek vybudovaný v rámci stavby č. 0012 „Protipovodňové opatření na ochranu hl. 

m. Prahy, etapa ostatní toky 0011, část 11 Přední Kopanina“ na pozemcích parc. č. 197, 224/5, 

813/10, 813/11, 814 v k. ú. Přední Kopanina v celkové pořizovací hodnotě 9 981 525,62 Kč, 

2) movitý majetek pořízený v rámci stavby č. 0012 „Protipovodňové opatření na ochranu hl. m. 

Prahy, etapa ostatní toky 0011, část 11 Přední Kopanina“ v celkové pořizovací hodnotě 

232 580,18 Kč“.  

 

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

„Zbraslav 2881/22 206  

  Zbraslav 2881/23 255  

  Zbraslav 2881/24 263  

  Zbraslav 2881/25 175  

  Zbraslav 2881/26 102  

  Zbraslav 2881/27 141 
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  Zbraslav 2883/5          1278  

  Zbraslav 2883/7            435  

  Zbraslav 2883/10   4 

  Zbraslav 2883/11 119  

  Zbraslav 2883/12 531  

  Zbraslav 2883/13 218  

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

 

11. V příloze č. 10 se za bod 44 vkládá bod 45, který včetně nadpisu zní: 

„45. Městská část Praha 4 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.         výměra (m2) 

Nusle          2387/1 (id. 1/2) 24666 

Nusle         2388 (id. 1/2)   1251 

b) Městská část Praha 4 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu. 

c) Městská část Praha 4 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající využití 

(Park Jezerka).“. 

Dosavadní body 45 až 388 se označují jako body 46 až 389. 

 

12. V příloze č. 10 se za bod 57 vkládá bod 58, který včetně nadpisu zní: 

„58. Městská část Praha 5 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.   výměra (m2) 

„Hlubočepy 954/1           7178 

  Hlubočepy 1671/14 369 

b) Městská část Praha 5 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu. 
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c) Městská část Praha 5 se zavazuje využít pozemky uvedené v písmenu a) pro výstavbu 

sportovního areálu v souladu s předloženým záměrem.“. 

Dosavadní body 58 až 389 se označují jako body 59 až 390. 

 

13. V příloze č. 10 se za bod 96 vkládá bod 97, který včetně nadpisu zní: 

„97. Městská část Praha 6 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.   výměra (m2) 

Dejvice 2235/1        920 

Vokovice 1281/1       6079 

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

či právnickou osobu.  

c) Městská část Praha 6 je povinna vypracovat geometrický plán na oddělení takové části pozemku 

parc. č. 2235/1 v k. ú. Dejvice, aby byl umožněn pohyb manipulační techniky v souvislosti 

s přístupem na navazující pozemek parc. č. 2237 v k. ú. Dejvice ve správě odboru ochrany prostředí 

Magistrátu hlavního města Prahy. Po schválení geometrického plánu tímto odborem je městská část 

povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí nově vzniklého pozemku ze svěřené správy.  

d) Městská část Praha 6 je povinna u pozemku parc. č. 2235/1 v k. ú. Dejvice zajistit v souvislosti 

se záměrem výstavby dětského hřiště možnost demontáže hracích prvků. 

e) Městská část Praha 6 je povinna u pozemku parc. č. 1281/1 v k. ú. Vokovice zachovat stávající 

využití.“. 

Dosavadní body 97 až 390 se označují jako body 98 až 391. 

 

14. V příloze č. 10 se za bod 179 vkládá bod 180, který včetně nadpisu zní: 

„180. Městská část Praha 10 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.   výměra (m2) 

Vršovice 883/12          3215 

Vršovice 883/28          5480 

b) Městská část Praha 10 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu.“. 
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Dosavadní body 180 až 391 se označují jako body 181 až 392. 

 

15. V příloze č. 10 se za bod 386 vkládá bod 387, který včetně nadpisu zní: 

„387. Městská část Praha - Zbraslav 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č     výměra (m2)     

Zbraslav 2881/22 206  

Zbraslav 2881/23 255  

Zbraslav 2881/24 263  

Zbraslav 2881/25 175  

Zbraslav 2881/26 102  

Zbraslav 2881/27 141 

Zbraslav 2883/5           1278  

Zbraslav 2883/7  435  

Zbraslav 2883/10    4 

Zbraslav 2883/11 119  

Zbraslav 2883/12 531  

Zbraslav 2883/13 218  

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

fyzickou či právnickou osobu.“.  

Dosavadní body 387 až 392 se označují jako body 388 až 393. 

 

 

Čl. II 

 

Přechodná ustanovení 

 

1.  Správní řízení zahájená úřady městských částí podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, ve znění účinném do 30. června 2021, dokončí úřady městských částí 

na základě působnosti svěřené jim zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 

ve znění účinném do 30. června 2021.  
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2.  Postupy započaté úřady městských částí podle § 25 odst. 7 a 8, § 28a odst. 1 písm. a), §  28b 

odst. 3 a 4, § 28c odst. 3 a § 28d odst. 1 a 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání, ve znění účinném do 30. června 2021, dokončí úřady městských částí na základě 

působnosti svěřené jim zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění  

účinném do 30. června 2021. 

 

 

 

Čl. III 

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 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 

 


