
21.  
 

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  18. 12. 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 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. 
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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, č. 8/2014 Sb. hl. m. Prahy, č. 9/2014 Sb. hl. m. Prahy a č. 12/2014 
Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3  na konci doplňuje tento výčet: 
„Žižkov 1156/29 206 
včetně staveb terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu 
v KN.“. 
 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 slova: 
 „Žižkov 1156/23 61 
  Žižkov 1156/24 257 
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  Žižkov 1156/25 105 
  Žižkov 1156/26 74 
  Žižkov 1156/27  128“ 
 
nahrazují slovy:  
 „Žižkov 1156/30 62 
  Žižkov 1156/31 257 
  Žižkov 1156/32 105 
  Žižkov 1156/33                       75 
  Žižkov 1156/34     124“.  
 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 9  na konci doplňuje tento výčet: 
 „Vysočany 855/1 díl „a“ 432   
   Vysočany 855/1 díl „b“ 51 
   Vysočany 855/5 104 
   Vysočany 855/6 díl „o“ 55 
   Vysočany 855/6 díl „p“ 72 
   Vysočany 855/7 díl „j“ 116 
   Vysočany 855/7 díl „r“ 24 
   Vysočany 855/9 díl „f+g+h“ 51 
   Vysočany 855/9 díl „s+t“ 94  
   včetně staveb terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu 
   v KN.“. 
 
4.  V příloze č. 7 části A se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet: 
„Horní Měcholupy 491/63 189 bez č. pop. nebo ev. 
  Horní Měcholupy 523/443 664 
  Horní Měcholupy 523/444 229 
  Horní Měcholupy 523/449 88 
  Horní Měcholupy 523/558 23 
  Horní Měcholupy 523/742 2328 
  Horní Měcholupy  523/883 1257 
  Horní Měcholupy 523/884 704 
  Horní Měcholupy 523/885 283 
  Horní Měcholupy 523/886 448 
  Horní Měcholupy 523/887 538 
  Hostivař 2741/23 136 
  Hostivař 2742/18 7965 
  vč. staveb komunikací  na pozemcích  parc. č. 523/443, 523/444 a 523/449,  staveb, 
  terénních a  sadových úprav  na  pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 22 na konci doplňuje tento výčet: 
„Uhříněves  1550 3 522 711 
na pozemku parc. č. 1814/435, odděleném geometrickým plánem č. 2680-148/2012 
z pozemku parc. č. 1814/7 v k. ú. Uhříněves 
Uhříněves   budova bez č. pop./č. evid. 
na pozemku parc. č. 1814/436, odděleném geometrickým plánem č. 2680-148/2012 
z pozemku parc. č. 1814/7 v k.ú. Uhříněves 
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Uhříněves 
stavby terénních a sadových úprav na pozemku parc. č. 1814/7 v k. ú. Uhříněves, které nejsou 
předmětem zápisu v KN.“. 
 
6. V příloze č. 7 části B se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet: 
„Braník 2612/318 45 
  Braník 2856/1 64 
  Braník 2950/1 268 
  Braník 2951/4 8 
  Krč 3329/4    3300“. 
 
7. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet: 
„Smíchov 3986/4 77 
  Smíchov 3987/5 49 
  Smíchov 3987/6 238 
  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 9  na konci doplňuje tento výčet: 
 „Vysočany 559  905 
   Vysočany 560 díl „m“ 1 
   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 16 na konci doplňuje tento výčet: 
„Radotín 1773/18 467 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“. 
 
10. V příloze č. 7 části B  se v části Praha - Řeporyje  na konci doplňuje tento výčet: 
„Řeporyje 
slavnostní osvětlení Památníku v Řeporyjích, náměstí U Lva, umístěné na stožáru veřejného 
osvětlení na pozemku parc. č. 1637/1 v k.  ú. Řeporyje v hodnotě 22 610 Kč.“. 
 
11. V příloze č. 10 se za bod 88 vkládá bod 89, který včetně nadpisu zní: 
„89. Městská část Praha 15 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.              výměra (m2)          budova 
„Horní Měcholupy 491/63 189 bez č. pop. nebo ev. 
  Horní Měcholupy 523/443 664 
  Horní Měcholupy 523/444 229 
  Horní Měcholupy 523/449 88 
  Horní Měcholupy 523/558 23 
  Horní Měcholupy 523/742 2328 
  Horní Měcholupy  523/883 1257 
  Horní Měcholupy 523/884 704 
  Horní Měcholupy 523/885 283 
  Horní Měcholupy 523/886 448 



 5 

  Horní Měcholupy 523/887 538 
 
b) Městská část Praha 15 se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a) včetně 
staveb komunikací na pozemcích parc. č. 523/443, 523/444 a 523/449 v k. ú. Horní 
Měcholupy na jinou fyzickou či právnickou osobu.“.  
 
Dosavadní body 89 až 122 se označují jako body 90 až 123. 
  
 

II. 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února  2015. 
 
 
 

Adriana  K r n á č o v á, v. r. 
primátorka  hlavního  města  Prahy 

 
 

Petr  D o l í n e k, v. r. 
náměstek primátorky  hlavního města  Prahy 




