
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 13/37 
ze dne  23.1.2020 

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. 
hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření 

správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy městským částem Praha 9, Praha 15, Praha 18, Praha - 
Lysolaje  a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy městské části Praha 20 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. 
hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, v části týkající se svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městským částem Praha 9, Praha 15, Praha 18,  Praha - Lysolaje a v části týkající se 
odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 
20, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 27.1.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-7954  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/37 ze dne 23. 1. 2020 
 

 

  
 

 

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 23. ledna  2020 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. 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. 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 a obecně 

závazné vyhlášky č. 20/2019 Sb. hl.m. Prahy se mění takto: 

 

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

„Libeň 2446/10 1171 

Libeň 2450/2 1498 

Libeň 2465/6 1296 

Libeň 3843/9 218 

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

 

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

„Hostivař 1767/1 782  

Hostivař 1767/20 2249 

Hostivař 1767/21 2002 

Hostivař 1767/25 587 

Hostivař 1767/34 163 

Hostivař 1811/1 1581 

Horní Měcholupy 523/600 1373 

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

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 18 na konci doplňuje tento výčet: 

„Letňany 543/4 951 688.“. 

 

 



 

 

 

 

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

„Lysolaje 552/8 134 

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

 

5.  V příloze č. 7 části B se v části Praha 20 na konci doplňuje tento výčet: 

„Horní Počernice  

stavba mostního objektu č. D 11-001..3 Na Svěcence včetně komunikace na něm umístěné.“. 

 

6. V příloze č. 10 se za bod 274 vkládá bod 275, který včetně nadpisu zní: 

„275. Městská část Praha 18 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc.č výměra (m2) č.pop.  

Letňany 543/4 951 688 

b) Městská část Praha 18 není oprávněna převést nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či 

právnickou osobu. 

c) Městská část Praha 18 je povinna nemovitosti uvedené v písmenu a) využít v souladu se záměrem městské 

části pro zřízení Domova dětí a mládeže a rozšíření stávajících prostor knihovny.“.  

 

Dosavadní body 275 až 330 se označují jako body 276 až 331. 

 

 

 

 

Čl. II 

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března  2020. 

 

 

 

 

 

MUDr. Zdeněk  H ř i b,  v.r. 

primátor  hl.m. Prahy 

 

 

 

doc. Ing. arch. Petr  H l a v á č e k,  v.r. 

I. náměstek primátora  hl.m. Prahy 



Důvodová zpráva 

 

Materiál řeší svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městským částem    Praha 9, 

Praha 15, Praha 18,  Praha – Lysolaje  dle žádostí,  nebo za použití § 13 odst. 1, písm. g) obecně 

závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění 

obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy (dále jen „Statut“)  a odejmutí správy svěřených 

věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 20  dle žádosti.  

 

Předložená obecně závazná vyhláška obsahuje následující nemovitosti: 

svěření:  

1. PRAHA 9 –   čtyři pozemky o celkové výměře 4 183 m2 v k.ú. Libeň, veřejná zeleň ve svahu  

s parkovou úpravou, dle ÚP hl.m. Prahy území ZP, záměrem MČ je sjednocení majetkoprávních 

vztahů, správy a údržby s navazujícími pozemky ve svěřené správě. 
Usnesení Rady HMP č. 27 ze dne 9.1. 2020 

 

2. PRAHA 15 –  šest pozemků v k.ú. Hostivař o výměře 7364 m2, sídlištní zeleň a zeleň při 

komunikaci, dle ÚP hl.m. Prahy území OB, ZMK,  

- pozemek v k.ú. Horní Měcholupy o výměře 1373 m2, sídlištní zeleň a částečně zpevněná plocha, dle 

ÚP hl.m. Prahy území OB, záměrem je sjednocení majetkoprávních vztahů, správy a údržby pozemků 

s navazujícími pozemky stejného využití ve svěřené správě MČ v daných lokalitách. 

Usnesení Rady HMP č. 64  ze dne 13.1.2020 

 

3. PRAHA 18 -   budovu a pozemek o výměře 951 m2 , využitím    se jedná o zastavěnou plochu a 

nádvoří, dle ÚP hl.m. Prahy území VN-F (výroby a služeb), záměrem MČ Praha 18 je umístění 

Domova dětí a mládeže a rozšíření stávajících prostor knihovny. 

Usnesení Rady HMP č. 2787 ze dne 9.12.2019 

 

4. PRAHA - Lysolaje – jeden pozemek o výměře 134 m2 v k.ú. Lysolaje, který HMP nabylo 

smlouvou o bezúplatném převodu z vlastnictví ČR – ÚZSVM, využitím se jedná o komunikační zeleň 

s části vjezdů, související s komunikací ve svěřené správě MČ, dle ÚP hl.m. Prahy území OB, 

záměrem je sjednocení majetkoprávních vztahů, správy a údržby.  

Usnesení Rady HMP č. 27 ze dne 9.1.2020 

 

odejmutí:  

5. Praha 20 –  stavbu mostu  Na Svěcence včetně komunikace v k.ú. Horní Počernice.  

Usnesení Rady HMP č. 25 ze dne 9.1.2020   

 

1. MČ Praha 9 

požádala dopisem č.j. MCP09/046600/2019/OSM ze dne 4.10.2019, dle usnesení ZMČ Praha 9 č. 

129/19 ze dne 24.9.2019,o svěření pozemků parc.č. 2446/10, 2450/2, 2465/6, 3843/9 o celkové 

výměře 4 183 m2 v k.ú. Libeň (příloha č. 1.1).  

Všechny žádané pozemky tvoří, včetně navazujících pozemků parc.č. 2448, 2449 v k.ú. Libeň (MČ), 

svažitý park s chodníky pro pěší mezi ulicemi Nad Kundratkou, Na Stráži, a Hejnická. Záměrem MČ 

je sjednotit majetkoprávní vztah, správu a údržbu parku. Z tohoto důvodu budou dodatečně, za použití 

§ 13 Statutu, odborem EVM MHMP ke svěření navrženy předmětné části přilehlých pozemků parc.č. 

3851, 3844 v k.ú. Libeň, a to po vyhotovení GP na oddělení komunikačních staveb ve správě TSK 

HMP a.s.  

Pozemky se dle ÚP hl.m. Prahy nacházejí v území ZP, dle cenové mapy se jedná o neoceněné území 

(příloha č. 1.2). 

Odbor HOM MHMP souhlasí se svěřením pozemků svým stanoviskem ze dne 18.10.2019 (příloha č. 

1.3), OCP MHMP souhlasí se svěřením pozemku parc.č. 2446/10 v k.ú. Libeň v emailové 

korespondenci (u zpracovatele). 

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, 

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, byl vyvěšen na 

elektronické úřední desce Magistrátu hl.m. Prahy (Extranet hl.m. Prahy) dne 13.11.2019 na dobu 30 

dní, bez výhrad.  
Seznam příloh: 

č. 1.1: Žádost MČ Praha 9 z 4.10.2019, usnesení ZMČ Praha 9 č.  129/19 z 24.9.2019 



č. 1.2: Aktuální výpis z KN a snímky map 

č. 1.3: Stanovisko HOM MHMP z 18.10.2019 

č. 1.4: Aktuální výpis z KN  

 

2. MČ Praha 15  

požádala  dopisem č.j. ÚMČ P15 29298/2011 ze dne 12. 8. 2011, dle usnesení RMČ Praha 15 č. R - 

233 ze dne 12. 5.2011 (příloha č. 2.1), žádost o svěření vybraných pozemků v k.ú. Hostivař a k.ú. 

Horní Měcholupy. Převážná část pozemků uvedených v žádosti byla dříve svěřena do správy MČ 

Praha 15, dosvěřují se pozemky, u kterých byl zadán GP (v KN zapsaný). 

Předmětem svěření jsou pozemky parc.č. 1767/1  o výměře 782 m2, parc.č. 1767/21 o výměře 2002 

m2 v k.ú. Hostivař (nová výměra dle GP č. 3731-60/2013 na základě změny údajů o pozemku k zápisu 

do KN), sídlištní zeleň mezi ul. Švehlova a Záveská, za použití Statutu hl.m. Prahy jsou v rámci 

sjednocení v dané lokalitě navrženy ke svěření do správy MČ pozemky parc.č. 1767/20 o výměře 

2249 m2, parc.č. 1767/25 o výměře 587 m2 a parc.č. 1767/34 o výměře 163 m2 v k.ú. Hostivař, dle 

ÚP hl.m. Prahy se nachází v území OB, dle cenové mapy pro rok 2019 je cena stanovena 2730 Kč/m2 

(příloha č. 2.2). Záměrem MČ Praha 15 je zřízení pěších průchodů sídlištěm v návaznosti na zastávky 

MHD v lokalitě Park Hostivař – Švehlova ulice – sídliště Na Groši. 

Dále je navržen ke svěření je pozemek parc.č. 1811/1 o výměře 1581 m2 v k.ú. Hostivař, je nově 

oddělený dle GP č. 3860-269/2013 z pův. pozemku parc.č. 1811 v k.ú. Hostivař (již zapsaný v KN). 

Jedná se o pozemek veřejné zeleně při komunikaci ul. Kubatova navazující na pozemky stejného 

využití ve svěřené správě MČ. Dle ÚP hl.m. Prahy se nachází v území ZMK a dle cenové mapy pro 

rok 2019 není cena stanovena (příloha č. 2.3).  

TSK hl.m. Prahy, a.s., souhlasí se svěřením pozemků parc.č. 1767/1 a 1811/1 v k.ú. Hostivař do 

správy městské části, dle stanoviska ze dne 25. 10. 2018 (příloha č. 2.4 a e-mailová korespondence k 

nahlédnutí u zpracovatele). 

Odbor HOM MHMP nemá námitek, dle stanoviska ze dne 11. 11. 2019, ke svěření pozemků parc.č. 

1767/1,20,21,25, 34 a 1811/1 v k.ú. Hostivař do správy městské části (příloha č. 2.5). 

Pozemek parc.č. 2235/1 v k.ú. Hostivař, uvedený v žádosti, se MČ Praha 15 do správy nesvěřuje 

z důvodu záměru prodeje části pozemku.  

Svěřením se sjednotí majetkoprávní vztah, správa a údržba pozemků v daných lokalitách. 

 

MČ Praha 15 požádala dopisem ze dne 2. 8. 2010, dle usnesení RMČ Praha 15 č. R - 1678 ze dne 23. 

6. 2010 (příloha č. 2.6), o svěření pozemků parc.č. 523/81, 523/167, 523/180, 523/455, 523/600, 

523/704 a 523/709 v k.ú. Horní Měcholupy do správy městské části, dosvěřuje se pozemek parc.č. 

523/600 o výměře 1373 m2 v k.ú. Horní Měcholupy tvořící převážně sídlištní zeleň s částečně 

zpevněnou plochou při ul. Parmská, dle ÚP hl.m. Prahy se nachází v území OB, dle cenové mapy pro 

rok 2019 je cena stanovena 2730 Kč/m2, navazuje na pozemky stejného využití ve svěřené správě MČ 

(příloha č. 2.7). Dříve nebylo možné s pozemkem nakládat z důvodu neukončených restitučních 

nároků, v současné době jsou majetkoprávní vztahy vypořádány a pozemek lze svěřit.  

Pozemek parc.č. 523/704 v k.ú. Horní Měcholupy uvedený v žádosti nebyl MČ Praha 15 svěřen 

z důvodu nesouhlasného stanoviska TSK hl.m. Prahy, a.s., v rámci připomínkového řízení. Ostatní 

požadované pozemky byly dříve svěřeny do správy městské části Praha 15. 

Svěřením se sjednotí majetkoprávní vztah, správa a údržba pozemku v daném území. 

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, 

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, byl vyvěšen 

na elektronické úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy (Extranet hl.m. Prahy) dne 13. 12. 2019 na dobu 

30 dní – bez výhrad. 
Seznam příloh: 

č. 2.1: Žádost MČ Praha 15 ze dne 12. 8. 2011 a usnesení RMČ Praha 15 č. R-233 ze dne 12. 5. 2011  

č. 2.2: Snímky map a výpis z KN pozemků parc.č. 1767/1, 1767/20, 1767/21, 1767/25 a 1767/34 v k.ú  Hostivař 

č. 2.3: Snímky map a výpis z KN pozemku parc.č. 1811/1 v k.ú  Hostivař 

č. 2.4: Stanovisko TSK hl.m. Prahy, a.s. ze dne 2. 9. 2019 

č. 2.5: Stanovisko HOM MHMP ze dne 11. 11. 2019 

č. 2.6: Žádost MČ Praha 15 ze dne 2. 8. 2010 a usnesení RMČ Praha 15 č. R-1678 ze dne 23. 6. 2010 

č.  2.7: Snímky map a výpis z KN pozemku parc.č. 523/600 v k.ú. Horní Měcholupy. 

   

3. MČ Praha 18 

požádala dopisem č.j. 7750/2019 OSM o svěření nemovitostí v k.ú. Letňany (příloha č. 3.1). 



Jedná se pozemek parc.č. 543/4 o výměře 951 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba č.pop. 688 v k.ú. Letňany (příloha č. 3.2). 

Žádané nemovitosti se nachází v bývalém areálu Letov Letňany v ulici Beranových, jsou ve 

vlastnictví hl.m. Prahy, ve správě firmy Liga-servis s.r.o., dříve ve správě příspěvkové 

organizace Střední průmyslová škola na Proseku. Dle usnesení ZHMP č. 26/60 z 27.4.2017 byla 

budova č.pop. 688 vyjmuta ze zřizovací listiny SPŠ na Proseku z důvodu nevyužití těchto prostor 

a zájmu MČ Praha 18 zde zajistit volnočasové aktivity dětí a mládeže na území Prahy 18. 

MČ Praha 18 má nemovitosti vypůjčené na základě smlouvy o výpůjčce č. 

VYP/35/04/0002646/2017 ze dne 29.3.2018 (příloha č. 3.3) na dobu určitou 5 let nebo 

skončením před uplynutím doby výpůjčky dnem svěření do správy MČ Praha 18 (čl. V., odst. 2., 

písmeno c) smlouvy o výpůjčce). Účelem výpůjčky je zřízení prostor pro fungování Domu dětí a 

mládeže a rozšíření stávajících prostor knihovny. S ohledem na účel výpůjčky a stav budovy MČ 

předpokládá rozsáhlou rekonstrukci prostor, která bude vyžadovat vysoké finanční náklady a 

z tohoto důvodu žádá o svěření nemovitostí do správy. 

Odbor hospodaření s majetkem MHMP stanoviskem ze dne 21.5.2019 souhlasil se svěřením 

předmětných nemovitostí do správy MČ Praha 18 (příloha č. 3.4). 

Majetková komise RHMP projednala žádost MČ Praha 18 o svěření dotčených nemovitostí 

dne 5.9.2019 pod bodem č. 6 a souhlasila se svěřením do správy MČ Praha 18  za účelem 

umístění Domova dětí a mládeže a rozšíření stávajících prostor knihovny (příloha č. 3.5, bod 

č. 6). 

MČ Praha 18 je povinna svěřované nemovitosti využívat za podmínek, uvedených v návrhu 

obecně závazné vyhlášky v příloze č. 1 k usnesení. 

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. 

Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, byl vyvěšen 

na elektronické úřední desce Magistrátu hl.m. Prahy (Extranet hl.m. Prahy) dne 30.10.2019 na 

dobu 30 dní, bez výhrad.  
Seznam příloh: 

č. 3.1: žádost MČ Praha 18 č.j., 7750/2019 OSM ,usn. ZMČ Praha 18 č. 011/Z1/19 z 25.2.2019 

č. 3.2: výpis z KN a snímky map 

č. 3.3: výpůjčka  č. VYP/35/04/0002646/2017 

č. 3.4: stanovisko odboru HOM MHMP ze dne 21.5.2019 

č. 3.5: zápis Majetkové komise RHMP ze dne 5.9.2019 (část) 

  

4. MČ Praha - Lysolaje 

se za použití Statutu hl.m. Prahy, z důvodu sjednocení majetkoprávních vztahů, správy a údržby 

k nemovitostem jednoho funkčního celku, svěřuje pozemek parc.č. 552/8 o výměře 134 m2 v k.ú. 

Lysolaje (příloha č. 4.1). HMP získalo pozemek smlouvou o bezúplatném převodu č. 

UZSVM/A/30706/2018-HMO2 z vlastnictví ČR – ÚZSVM, podnět ke svěření vydal odbor HOM 

MHMP (příloha č. 4.2).  

Předmětný pozemek souvisí s komunikační stavbou v ulici Žákovská, která je i s pozemkem parc.č. 

552/9 v k.ú. Lysolaje ve správě MČ. Na pozemku se nachází zeleň a části dvou vjezdů 

k nemovitostem ve vlastnictví FO.  

Pozemek se dle ÚP hl.m. Prahy nachází v území OB, dle cenové mapy je oceněn na 4 720,- Kč 

(příloha č. 4.3). 

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, 

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, byl vyvěšen na 

elektronické úřední desce Magistrátu hl.m. Prahy (Extranet hl.m. Prahy) dne 13.11.2019 na dobu 30 

dní, bez výhrad.  
Seznam příloh: 

č. 4.1: Aktuální výpis z KN  

č. 4.2: Podnět HOM MHMP z 16.10.2019 

č. 4.3: Snímky map 

 

 

 

odejmutí: 

5. MČ Praha 20 



požádala dopisem č.j. MCP20 020279/2019/OHSI/Sin z 30.10.2019 na základě usnesení ZMČ Praha 

20 č. ZMC/7/1/0139/19 z  21.10.2019 (příloha č. 5.1) o odejmutí svěřené správy k mostnímu objektu 

č. D 11-001..3 Na Svěcence včetně komunikace v  k.ú. Horní Počernice (příloha č. 5.2). 

Jedná se o most přes dálnici D11, součást místní komunikace Na Svěcence, spolu s komunikací Do 

Svépravic propojuje Horní a Dolní Počernice. 

Mostní objekt č. D 11-001..3 Na Svěcence včetně stavby komunikace na něm umístěné v k.ú. Horní 

Počernice po odejmutí ze svěřené správy městské části   převezme TSK hl.m. Prahy, a.s.  

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, 

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, byl vyvěšen 

na elektronické úřední desce Magistrátu hl m. Prahy (Extranet hl.m. Prahy) dne 18.11.2019 na dobu 30 

dní, bez výhrad. 
Seznam příloh: 

č. 5.1: Žádost MČ Praha 20 ze dne 30.10.2019, dle usn. ZMČ č. ZMC/7/1/0139/19 ze dne 21.10.2019  

č. 5.2: snímky map  
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