
9.  
 

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  19. 6. 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 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 
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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 a č. 8/2014 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
   
  1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 1  na konci doplňuje tento výčet: 
„Malá Strana          1059/2      3219 
  včetně staveb terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN“. 
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2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3  na konci doplňuje tento výčet: 
 „Žižkov 1443             563 
  Žižkov 1659/7             82 
  Žižkov 1673/1             140 
  Žižkov 1675             216 
  Žižkov 1688/7             825 
  Žižkov 1688/9             41 
  Žižkov 1696/3             186 
  Žižkov 1697/1             167 
  Žižkov 1697/4             51 
  Žižkov 1697/5             107 
  Žižkov 1697/8             39 
  Žižkov 1697/9             129 
  Žižkov 1697/10           217 
  Žižkov 1737/2             95 
  Žižkov 1737/3             43 
  Žižkov 1747/3             46  
  Žižkov 2760/1             7269 
  Žižkov 2931/1             9312 
  Žižkov 2931/185         8 
  Žižkov 2931/187         14 
  Žižkov 2931/188         21 
  Žižkov 2931/193         14 
  Žižkov 2931/195         15 
  Žižkov 2931/196         66 
  Žižkov 2931/197 17 
  Žižkov 2931/199 17 
  Žižkov 2931/200 69 
  Žižkov 2931/201 27 
  Žižkov 2931/202 21 
  Žižkov 2931/204 8 
  Žižkov 2931/205 12 
  Žižkov 2931/207 10 
  Žižkov 2931/208 10 
  Žižkov 2931/209 10 
  Žižkov 2931/211 10 
  Žižkov 2931/212 10 
  Žižkov 2931/213 11 
  Žižkov 2931/215 14 
  Žižkov 2931/216 11 
  Žižkov 2931/217 72 
  Žižkov 2931/219 73 
  Žižkov 2931/220 49 
  Žižkov 2931/222 48 
  Žižkov 2931/223 47 
  Žižkov 2931/224 49 
  Žižkov 2931/225 75 
  Žižkov 2931/227 74 
  Žižkov 2931/231 7 
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  Žižkov 2931/232 60 
  Žižkov 2931/233 16 
  Žižkov 2931/235 19 
  Žižkov 2931/236 17 
  Žižkov 2931/237 71 
  Žižkov 2931/240 7 
  Žižkov 2931/242 15 
  Žižkov 2931/244 39 
  Žižkov 4266/2             544  
  Žižkov 4373/2             242 
  vč. staveb,  terénních  a  sadových úprav  na  pozemcích,  které nejsou předmětem zápisu 
  v KN“.  
 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10  na konci doplňuje tento výčet: 
„Strašnice 2838/47 5525 
 Strašnice 2848/1             1718 
 Strašnice 2849/28 149 
 Strašnice 2855/9             191 
 Vršovice 1421/2             122 
 Vršovice 1831/1             2489 
 Vršovice 1831/5             220 
 Záběhlice 652             2011 
 Záběhlice 2078/2             3927 
 Záběhlice 2078/512 423 
 Záběhlice 2078/516 36 
 Záběhlice 2078/519 103 
 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 14  na konci doplňuje tento výčet: 
„Černý Most 221/388 471 
 Černý Most 364             6644 
 Černý Most 365             1580 
 Černý Most 366             285 
 Černý Most 435             457 
 Černý Most 495             5197 
 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 20 na  konci doplňuje tento výčet: 
„Horní Počernice   786/1 12781 
  Horní Počernice   36             5148 
  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 - Kunratice na  konci doplňuje tento výčet: 
 „Kunratice   2342/132 167 
   včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu 
   v KN“. 
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7. V příloze č. 7 části  A  se v části Praha - Lysolaje na  konci doplňuje tento výčet: 
„Lysolaje 478/1   37 
  Lysolaje 527   746 
  Lysolaje  488/1   260 
  Lysolaje 491/1   55249 
  Lysolaje 491/6   103 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN“. 
 
8. V příloze č. 7 části B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Dejvice        2312/7 1741 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN“. 
 
9. V příloze č. 7 části B  se v části Praha 20  na konci doplňuje tento výčet: 
„Horní Počernice   4053/2 51 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN“. 
 
10. V příloze č. 7 části B  se v části Praha – Kunratice  na konci doplňuje tento výčet: 
„Kunratice 2343/139 233 
  Kunratice 2343/140 269 
  Kunratice 2343/236 503 
  Kunratice 2428/10 689 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN“. 
 
11. V příloze č. 10 se za bod 3  vkládá bod 4, který včetně nadpisu zní:  
„4. Městská část Praha 1 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.        výměra (m2) 
Malá Strana 1059/2             3219 
 
b) Městská část Praha 1 se zavazuje, že nepřevede pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu.“. 
 
Dosavadní body 4 až 110 se označují jako body 5 až 111. 
 
12. V příloze č. 10 se za bod 13 vkládá bod 14, který včetně nadpisu zní: 
 „14. Městská část Praha 3 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.      výměra (m2)  
Žižkov            2760/1           7269 
Žižkov            2931/1           9312 
Žižkov            4266/2           544 
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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 pozemek parc. č. 4266/2, uvedený v písmenu a), 
i nadále využívat jako zeleň.“. 
 
Dosavadní body 14 až 111 se označují jako body 15 až 112.  
 
13. V příloze č. 10 se za bod 60 se vkládá bod 61, který včetně nadpisu zní:  
„61. Městská část Praha 10 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.          výměra (m2)  
Strašnice 2838/47 5525 
Strašnice 2848/1             1718 
Strašnice 2849/28 149 
Strašnice 2855/9             191 
Vršovice 1421/2             122 
Vršovice 1831/1             2489 
Vršovice 1831/5             220 
Záběhlice 652             2011 
Záběhlice 2078/2             3927 
Záběhlice 2078/512 423 
Záběhlice 2078/516 36 
Záběhlice 2078/519 103 
 
b) Městská část Praha 10 se zavazuje, že nepřevede pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu.“. 
 
Dosavadní body 61 až 112 se označují jako body 62 až 113. 
 
14. V příloze č. 10 se za bod 87  vkládají  body  88 a 89, které včetně nadpisu zní: 
„88. Městská část Praha 20 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území            parc.č.    výměra (m2) 
Horní Počernice 786/1      12781 
 
b) Městská část Praha 20 se zavazuje, že pozemek uvedený v písmenu a) využije 
pro vybudování klidové a oddechové zóny, především parkových ploch, veřejné zeleně 
a dětského hřiště. 
 
c) V případě změny využití pozemku uvedeného v písmenu a) je městská část Praha 20 
povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí pozemku ze svěřené správy, a to ve lhůtě 
do 90 dnů ode dne změny využití pozemku. 
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d) Městská část Praha 20 musí vždy oznámit hlavnímu městu Praze záměr rozhodnout 
o majetkoprávním nakládání s pozemkem (nebo jeho částmi) uvedeným v písmenu a).  
 
89. Městská část Praha 20 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území   parc. č.         výměra (m2) 
Horní Počernice    36  5148 
 
b) Městská část Praha 20 se zavazuje, že pozemek uvedený v písmenu a) nepřevede na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 20 se zavazuje, že využije pozemek uvedený v písmenu a) pro výstavbu 
bytového domu se startovacími byty. 
 
d) V případě změny využití pozemku uvedeného v písmenu a) je městská část Praha 20 
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 88 až 113 se označují jako body 90 až 115. 
 
15.  V příloze č. 10 se za bod 99 vkládá bod 100, který včetně nadpisu zní: 
„100. Městská část Praha - Lysolaje 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.      výměra (m2) 
Lysolaje 491/1        55249 
 
b) Městská část Praha - Lysolaje se zavazuje, že pozemek uvedený v písmenu a) nepřevede 
na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha - Lysolaje se zavazuje, že na pozemku uvedeném v písmenu a) zajistí 
realizaci výstavby seniorského domu. 
 
d) V případě změny využití pozemku uvedeného v písmenu a) je městská část Praha - 
Lysolaje povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí pozemku ze svěřené správy, a to 
ve lhůtě do 90 dnů ode dne změny využití pozemku. 
 
e) Městská část Praha - Lysolaje se zavazuje, že v případě dělení, pronájmu, výpůjčky 
pozemku uvedeného v písmenu a) nebo jeho částí, předloží záměr tohoto nakládání 
k projednání ve volených orgánech hlavního města Prahy.“. 
 
Dosavadní body č. 100 až 115 se označují jako body 101 až 116. 
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Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014. 
 
 
 

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

 
 
 

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