
4.  
 

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  28. 5. 2015 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, 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, obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2015 a obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, se mění takto: 

 
 
1. V příloze č. 2  se položky č. 38 až 42 se zrušují. 
     
Dosavadní položky č. 43  až  76 se označují jako položky č. 38 až 71. 
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2. V příloze č. 2 se položky č. 47 a 48 zrušují. 
 
Dosavadní položky č. 49  až  71 se označují jako položky č. 47 až 69. 
 
3. V příloze č. 2 se za položku č. 64 vkládá nová položka č. 65, která zní: 
 
Pol. Předpis § Předmět působnosti 
65. zákon č. 

108/2006 
Sb. 

94  
písm. e) 

spolupráce s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sdělování kraji 
informací o potřebách poskytování sociálních služeb osobám 
nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování 
těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich 
dostupných zdrojích 

 
Dosavadní položky č. 65  až 69  se označují jako položky č. 66 až  70.  
 
4. V příloze č. 2 se položka č. 66 zní: 
 
Pol. Předpis § Předmět působnosti 
66. zákon č. 

111/2006 
Sb. 

33  
odst. 6 

souhlas k určení, že za osobu užívající byt se považuje i osoba 
užívající na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního 
titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení podle § 33a odst. 3 

   
5. V příloze č. 2 se položky č. 67 až  69 zrušují. 
 
Dosavadní položka č.  70  se označuje jako položka č. 67.  
 
6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 7 na konci doplňuje tento výčet: 
„Holešovice 2104/18 201 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
7. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet: 
„Vršovice 
  podzemní stavba WC na pozemku parc. č. 2472/4 v k. ú. Vršovice.“. 
 
8. V příloze č. 7 části A se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet: 
„Stodůlky 2835             682 
 Stodůlky 2860/125 1039 
 Stodůlky 2860/126 197 
 Stodůlky 2860/128 2645 
 Stodůlky 2860/129 4010 
 Stodůlky 2860/130 469 
 Stodůlky 2860/131 220 
 Stodůlky 2860/132 127 
 Stodůlky 2860/133 10142 
 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
9. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Křeslice na konci doplňuje tento výčet: 
„Křeslice 272/280 336 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
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10. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Řeporyje na konci doplňuje tento výčet: 
„Řeporyje 1079/2  61 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
11. V příloze č. 7 části B se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet: 
„Hloubětín 2458                   204 
  Hloubětín 2460/4                   3 
  Kyje             2575/58 (id. 1/2)   336“. 
 
12. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Nedvězí na konci doplňuje tento výčet: 
„Nedvězí 243/6 (díl a) 135 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
13. V příloze č. 10 se za bod 44 vkládá bod 45, který včetně nadpisu zní:  
„45. Městská část Praha 7 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území  parc. č.       výměra (m2)  
Holešovice 2104/18 201 
 
b) Městská část Praha 7 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 7 je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat stávající 
využití (terasa Hanavského pavilonu).“. 
 
Dosavadní body 45 až 137 se označují jako body 46 až 138. 
 
14. V příloze č. 10 se za bod 89 vkládá bod 90, který včetně nadpisu zní: 
„90. Městská část Praha 13 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.        výměra (m2) 
Stodůlky 2835             682 
Stodůlky 2860/125 1039 
Stodůlky 2860/126 197 
Stodůlky 2860/128 2645 
Stodůlky 2860/129 4010 
Stodůlky 2860/130 469 
Stodůlky 2860/131 220 
Stodůlky 2860/132 127 
Stodůlky 2860/133 10142 
 
b) Městská část Praha 13 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
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c) Městská část Praha 13 je povinna u pozemků parc. č. 2835, 2860/125, 2860/126 a 2860/129 
v k. ú. Stodůlky zachovat stávající využití (zeleň, přístupové cesty). 
 
d) Městská část Praha 13 je povinna u pozemků parc. č. 2860/128, 2860/130, 2860/131, 
2860/132 a 2860/133 v k. ú. Stodůlky předložit hlavnímu městu Praze k projednání 
ve volených orgánech hlavního města Prahy každý záměr dalšího nakládání s těmito pozemky 
nebo jejich částmi, kterým dojde ke změně stávajícího využití těchto pozemků nebo jejich 
částí.“. 
 
Dosavadní body 90 až 138 se označují jako body 91 až 139. 
 
15. V příloze č. 10 se za bod 110 vkládá bod 111, který včetně nadpisu zní: 
„111. Městská část Praha - Křeslice 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.      výměra (m2) 
Křeslice 272/280 336 
 
b) Městská část Praha – Křeslice není oprávněna převést nemovitost uvedenou v písmenu a) 
na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha - Křeslice je vázána veškerými právy a povinnostmi uvedenými 
ve smlouvě o bezúplatném převodu pozemku č. 1003990301 ze dne 27. 6. 2003, uzavřené 
mezi Pozemkovým fondem České republiky (nyní Státní pozemkový úřad) a hlavním městem 
Prahou.“. 
 
Dosavadní body 111 až 139 se označují jako body 112 až 140. 
 
16. V příloze č. 10 se za bod 119 vkládá bod 120, který včetně nadpisu zní:  
„120. Městská část Praha - Řeporyje 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.      výměra (m2)  
Řeporyje 1079/2             61 
 
b) Městská část Praha – Řeporyje není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) 
na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha – Řeporyje je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat 
stávající využití (zeleň a komunikace v parku).“. 
 
Dosavadní body 120 až 140 se označují jako body 121 až 141. 
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Čl. II 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2015 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1 

až 5, která nabývají účinnosti dnem 1. června 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 
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