
7.  
 

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 5. 11. 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, obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2015, obecně závazné vyhlášky č. 5/2015 a obecně závazné vyhlášky č. 6/2015, se mění 
takto: 
 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Ruzyně             1300/10 3985    
 Ruzyně              1300/25 37 
 Ruzyně              1301     569 
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Ruzyně              2221/1          421 
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 8 na konci doplňuje tento výčet: 
„Libeň              2689/4 3763 

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

 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet: 
„Hloubětín 1072/192 2760 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
4. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Kolovraty na konci doplňuje tento výčet: 
„Kolovraty 871/4              33 
  Kolovraty 871/5              5 
  Kolovraty 871/6              35 
  Kolovraty 885/4              156 
  Kolovraty 887/9              213 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
5. V příloze č. 7 části B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Ruzyně   1315   791 
  Ruzyně 1321/1   2015 
  Ruzyně 1322   898 
  Ruzyně 1323   865 
  Ruzyně 1324/1   856 
  Ruzyně 1325/1   398 
  Ruzyně 1326/2   610 

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

 
6. V příloze č. 7 části B se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet: 
„Libeň              2690/4  704 

včetně stavby chodníků, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem 
zápisu v KN“. 

 
7. V příloze č. 10 se za bod 48 vkládá bod 49, který včetně nadpisu zní:  
„49. Městská část Praha 6 
 
a) vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.   výměra (m2) 
Ruzyně          1300/10               3985    
Ruzyně          1300/25              37 
Ruzyně          1301                   569 
Ruzyně          2221/1                421 
 
b) Městská část Praha 6 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
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c) Městská část Praha 6 je povinna pozemky uvedené v písmenu a) využít pro výstavbu  
objektu pro sociální účely - léčebny dlouhodobě nemocných. 
 
d) V případě, že městská část Praha 6 nevyužije pozemky uvedené v písmenu a) pro výstavbu 
objektu léčebny dlouhodobě nemocných, je povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí 
pozemků ze svěřené správy, a to ve lhůtě 90 dnů ode dne změny využití pozemků.“. 
 
Dosavadní body 49 až 152 se označují jako body 50 až 153.  
 
8. V příloze č. 10 se za bod 58 vkládá bod 59, který včetně nadpisu zní: 
„59. Městská část Praha 8 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.    výměra (m2) 
Libeň            2689/4      3763 
 
b) Městská část Praha 8 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 8 je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat stávající 
využití (zeleň s dětským hřištěm). 
 
d) Městská část Praha 8 je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat stávající 
parcelní číslo a jeho výměru; není oprávněna tento pozemek dělit ani scelovat.“. 
 
Dosavadní body 59 až 153 se označují jako body 60 až 154. 
 
9. V příloze č. 10 se za bod 103 vkládá bod 104, který včetně nadpisu zní: 
„104. Městská část Praha 14 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.           výměra (m2) 
Hloubětín 1072/192 2760 
 
b) Městská část Praha 14 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 14 je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat stávající 
využití (zeleň). 
 
d) Městská část Praha 14 je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat stávající 
parcelní číslo a jeho výměru; není oprávněna tento pozemek dělit ani scelovat.“. 
 
Dosavadní body 104 až 154 se označují jako body 105 až 155. 
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10. V příloze č. 10 se za bod 119 vkládá bod 120, který včetně nadpisu zní: 
„120. Městská část Praha - Kolovraty 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.          výměra (m2) 
Kolovraty 871/4               33 
Kolovraty 871/5               5 
Kolovraty 871/6               35 
Kolovraty 885/4              156 
Kolovraty 887/9              213 
 
b) Městská část Praha – Kolovraty je v případě pozemků parc. č. 871/4,  871/5 a 871/6  
v k. ú. Kolovraty vázána veškerými právy a povinnostmi uvedenými ve smlouvě 
o bezúplatném převodu pozemků č. 1012990901 ze dne 16. 11. 2009, uzavřené 
mezi Pozemkovým fondem České republiky (nyní Státní pozemkový úřad) a hlavním městem 
Praha. 
 
c) Městská část Praha – Kolovraty se zavazuje, že pozemky parc. č. 871/4, 871/5 a 871/6 
v k. ú. Kolovraty či jejich části využije pro vypořádání pozemků pod komunikacemi 
s fyzickými osobami. 
 
d) Městská část Praha – Kolovraty není oprávněna převést pozemky parc. č. 885/4 a 887/9 
v k. ú. Kolovraty na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
e) Městská část Praha – Kolovraty je povinna u pozemků parc. č. 885/4 a 887/9  
v k. ú. Kolovraty zachovat stávající využití (komunikace, zeleň).“. 
 
Dosavadní body 120 až 155 se označují jako body 121 až 156. 
 
 

 
Čl. II 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 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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