
 

 

2. 
 
 

Nařízení, 
 

kterým se mění nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují 
oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich 

určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 17. 1. 2012 vydat podle § 44 odst. 2 zákona 
č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a  § 23 odst. 1 
písm. a) a c)  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, toto nařízení: 
 
 

Čl . I 
 

Nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města 
Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou 
v souladu s cenovými předpisy, ve znění nařízení č. 10/2008 Sb. hl. m. Prahy, nařízení           
č. 4/2009 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 16/2009 Sb. hl. m. Prahy a nařízení                  
č. 11/2010 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
 
1. V příloze č. 2 se u názvu „Biskupcova“ úseky „Zelenky Hajského – Jana Želivského 
(vlevo)“ a „Jana Želivského – Na Vápence“ nahrazují úsekem „Zelenky Hajského –             
Na vápence“. 
 
2. V příloze č. 2 se u názvu „Králodvorská“ v úseku „Revoluční – U Prašné brány (vlevo)“ 
slovo „(vlevo)“ zrušuje. 
 
3. V příloze č. 2 se u názvu „Malé nám.“ vkládá úsek „Staroměstské nám. – Linhartská 
(vpravo)“. 
 
4. V příloze č. 2 se u názvu „nám. Míru“ úsek „Korunní – Šubertova (vpravo)“ nahrazuje 
úsekem „Korunní – Ibsenova (vpravo)“. 
 
5. V příloze č. 3 bodu 1 se u názvu „Králodvorská“ v úseku „Revoluční – U Prašné brány 
(vlevo)“ slovo „(vlevo)“ zrušuje. 
 
6. V příloze č. 3 bodu 1 se u názvu „Malé nám.“ vkládá úsek „Staroměstské nám. – 
Linhartská (vpravo)“. 
 
7. V příloze č. 3 bodu 1 se u názvu „Na poříčí“ doplňuje úsek „Biskupská – Zlatnická 
před č. p. 1068/23 až 1071/21 (vpravo)“. 
 
 



 

 

8. V příloze č. 3 bodu 1 se u názvu „Platnéřská“ doplňuje úsek „Žatecká – U radnice 
(vpravo)“. 
 
9. V příloze č. 3 bodu 2 se za název „Helénská“ vkládá název „Horská“ a úsek „proti č. o. 7“. 
 
10. V příloze č. 3 bodu 3 se u názvu „Biskupcova“ úseky „Zelenky Hajského – Jana 
Želivského (vlevo)“ a „Jana Želivského – Na Vápence“ nahrazují úsekem „Zelenky Hajského 
– Na vápence“. 
 
11. V příloze č. 3 bodu 4 se u názvu „U Pergamenky“ vkládají úseky „před č. p. 1406/10“, 
„Jankovcova – Ortenovo nám. (vlevo)“ a „Ortenovo nám. – Na Maninách“. 
 
 

 
Čl. II 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2012. 

 
 
 
 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., v. r. 
primátor hlavního města Prahy 

 
 
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph. D., v. r. 

I. náměstek primátora hlavního města Prahy 
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