
12. 
 

 

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 16. 6. 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 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 
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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. 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. 
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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. 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. 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, obecně závazné vyhlášky č. 20/2021 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 2/2022, obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy 

č. 4/2022, obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 6/2022, obecně závazné vyhlášky 

hlavního města Prahy č. 7/2022 a obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 10/2022, 

se mění takto: 

 

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

„Nové Město 1434/11 177 

  Vinohrady 1026/7             544 

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

 

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

 „Vinohrady 3796            4494 

  Vinohrady 3808/1            2120 

  Vinohrady 4314/6                12 

  Vinohrady 4314/8                17 

  Žižkov 1713/7              196 

  Žižkov 1713/8              215 

  Žižkov 1713/9                83 

  Žižkov 1713/10    76 

  Žižkov 3063/4                39 

  Žižkov 3063/5              942 

  Žižkov 3347              204 

  Žižkov 4280/18      6 

  Žižkov 4280/19    32 

  Žižkov 4280/22  123 
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  Žižkov 4282/9              104 

  Žižkov 4359/2                29 

  Žižkov 4359/3                29 

    Žižkov 4359/5  223 

    Žižkov 4359/6             136 

    Žižkov 4359/7               52 

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

 

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

   „Libeň 670/7            1835 

    Libeň 670/16                 8 

    Libeň 670/17                59 

    Libeň 670/18                 8 

    Libeň 670/19              102 

    Libeň 670/24                  3 

    Libeň 670/25                  4 

    Libeň 670/26                  3 

    Libeň 670/29                 4 

    Libeň 670/30                67 

    Libeň 670/34                21 

    Libeň 670/36                  8  

    Libeň 670/38              121 

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

   stavba č. 9680 TV Kubišova v celkové pořizovací hodnotě 13 072 755,36 Kč: 

1) čisté terénní úpravy na pozemcích parc. č. 670/7, 670/15, 670/17, 670/19, 670/24, 670/25, 

670/26, 670/30, 670/38 v k. ú. Libeň v pořizovací hodnotě 1 089 061 Kč, 

2) opěrné stěny A na pozemcích parc. č. 670/7, 670/15, 670/34 v k. ú. Libeň v pořizovací hodnotě 

3 765 099 Kč, 

3) opěrně stěny B na pozemcích parc. č. 670/7, 670/15, 670/38 v k. ú. Libeň v pořizovací hodnotě 

4 779 458 Kč,  

4) sadové úpravy na pozemcích parc. č. 670/7, 670/15, 670/17, 670/19, 670/30, 670/38 

v k. ú. Libeň v pořizovací hodnotě 3 317 962 Kč, 

5) chodníky a schodiště ke vstupům do objektů č. pop. 2185-2189 na pozemcích parc. č. 670/16, 

670/18, 670/29, 670/34, 670/36 v k. ú. Libeň v pořizovací hodnotě 121 175, 36 Kč“. 

 

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

„Háje             445/13                 79 

  Háje             446/1             5963 

  Chodov 251/106 1556 

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

 

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

„Nebušice 1121/6               246 

  Nebušice 1121/8                 95 

  Nebušice 1121/10     74 

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

 

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

„Žižkov 
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37 ks sloupů veřejného osvětlení ev. č. 304468-304485, 304488-304506 včetně kabelového vedení 

umístěných na pozemcích parc. č. 405/5, parc. č. 4435/10, parc. č. 4435/29, parc. č. 4435/30 

a parc. č. 4435/31 v k. ú. Žižkov v celkové pořizovací hodnotě 3 936 396,16 Kč“. 

7. V příloze č. 7 části B se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet: 

„Stodůlky 2160/342 59“. 

 

8. V příloze č. 10 se za bod 30 vkládá bod 31, který včetně nadpisu zní: 

„31. Městská část Praha 3 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.    výměra (m2)  

Vinohrady 3808/1         2120  

Žižkov             2896/7             61  

Žižkov             3063/4             39  

Žižkov             3063/5           942  

Žižkov             3347           204  

 

b) Městská část Praha 3 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu.“. 

 

Dosavadní body 31 až 459 se označují jako body 32 až 460. 

 

9. V příloze č. 10 se za bod 142 vkládá bod 143, který včetně nadpisu zní: 

„143. Městská část Praha 8 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.   výměra (m2) 

Libeň     670/38            121 

 

b) Městská část Praha 8 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu.“. 

 

Dosavadní body 143 až 460 se označují jako body 144 až 461. 

 

10. V příloze č. 10 se za bod 253 vkládá bod 254, který včetně nadpisu zní: 

„254. Městská část Praha 11 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území     parc. č.   výměra (m2) 

Háje           445/13            79 

Háje           446/1        5963 

 

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

či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 11 je povinna pozemky uvedené v písmenu a) využívat v souladu se záměrem 

vybudování areálu adrenalinových sportů.“. 

 

Dosavadní body 254 až 461 se označují jako body 255 až 462. 
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11. V příloze č. 10 se za bod 377 vkládá bod 378, který včetně nadpisu zní: 

„378. Městská část Praha-Nebušice 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.    výměra (m2) 

Nebušice 1121/8            95 

 

b) Městská část Praha-Nebušice je povinna využívat pozemek uvedený v písmenu a), který přešel 

do vlastnictví hlavního města Prahy ze Státního pozemkového úřadu smlouvou o bezúplatném 

převodu pozemku č. INO/36/04/003596/2021 ze dne 15. 12. 2021, podle platné územně plánovací 

dokumentace k realizaci zeleně městské a krajinné. V případě změny územně plánovací 

dokumentace, na základě které došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví hlavního 

města Prahy, pro kterou by nebyl pozemek nebo jeho část využit k realizaci zeleně, je městská část 

Praha-Nebušice povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí pozemku ze svěřené správy 

za účelem jeho převedení zpět na Státní pozemkový úřad za podmínek, za jakých byl převeden 

na hlavní město Prahu, a to ve lhůtě 90 dnů od účinnosti opatření obecné povahy o vydání 

nebo změně územního nebo regulačního plánu. Jestliže nebude možné pozemek převést zpět 

na Státní pozemkový úřad, protože bude ve vlastnictví třetí osoby, je městská část Praha-Nebušice 

povinna ve stejné lhůtě poskytnout Státnímu pozemkovému úřadu náhradu za tento pozemek 

v penězích, výše náhrady bude rovna ceně pozemku zjištěné podle cenového předpisu platného 

ke dni uzavření smlouvy, podle které byl pozemek hlavnímu městu Praze převeden 

a podle současného způsobu využití pozemku. Tato povinnost platí po dobu 10 let ode dne 

provedení vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch hlavního 

města Prahy.“. 

 

Dosavadní body 378 až 462 se označují jako body 379 až 463. 

 

 

 

Čl. II 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 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 

 


