
13.  
 

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 17. 12. 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 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. 8/2015 Sb. hl. m. Prahy a obecně 
závazné vyhlášky č. 11/2015 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
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1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet: 
„Žižkov 2199/4                         302“.  
 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Břevnov 1876/2                         207 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 

v KN“. 
 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet: 
„Střížkov 527/99 (id. 51/108) 6344 

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 10 na konci doplňuje tento výčet: 
„Vršovice 1351/2              345 
  Vršovice 1361/8                        782 
  Vršovice 1517                        1844 
  Vršovice 1522/1                        1112 
  Vršovice 1539/18             855 

včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích a komunikace na pozemcích  
parc. č. 1517, 1539/18, 1536/1 a 1516 v k. ú. Vršovice, které nejsou předmětem zápisu 
v KN“. 

 
5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 16 na konci doplňuje tento výčet: 
„Radotín 93/2                        15 
  Radotín 95/1                       4194 
  Radotín 95/24                       160 
  Radotín 95/25                       54 

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

 
6. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Suchdol  na konci doplňuje tento výčet: 
„Suchdol 2278/3                     338 
  Suchdol 2294/12         407 
  Suchdol 2294/15         27 
  Suchdol 2294/16         326 
  Suchdol 2294/23           142 
  Suchdol 2294/24           213 
  Suchdol 2301/11         223  

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

 
7. V příloze č. 7 části A se v části Praha 21 na konci doplňuje tento výčet: 
„Újezd nad Lesy 1531/2        16 
  Újezd nad Lesy 1573/2        470 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
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8. V příloze č. 7 části B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Dejvice            2235/1       920  
včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
v KN“. 
 
9. V příloze č. 7 části B se v části Praha 16 na konci doplňuje tento výčet: 
„Radotín 226/21       1 
  Radotín 226/22       1 
  včetně staveb na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
 
10. V příloze č. 10 se za bod 16 vkládají body 17 a 18, které včetně nadpisu znějí: 
„17. Městská část Praha 3 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.  výměra (m2) 
„Žižkov 2199/4                  302 
 
b) Městská část Praha 3 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu.  
  
18. Městská část Praha 3 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území                            parc. č.                        výměra (m2)             č. pop. 
Žižkov                                  2197/4                         2469                    1700 
 
b) Městská část Praha 3 je povinna uzavřít s Gymnáziem Na Pražačce, Praha 3, 
Nad Ohradou 23, příspěvkovou organizací zřízenou hlavním městem Prahou, smlouvu 
o výpůjčce čtyř učeben ve třetím patře budovy uvedené v písmenu a), od dne nabytí účinnosti 
obecně závazné vyhlášky na dobu určitou 20 let.“. 
 
Dosavadní body 17 až 160 se označují jako body 19 až 162. 
 
 
11. V příloze č. 10 se za bod 52 vkládá bod 53, který včetně nadpisu zní: 
„53. Městská část Praha 6 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.  výměra (m2) 
Břevnov 1876/2                   207 
 
b) Městská část Praha 6 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 6 je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat stávající 
využití (zeleň). 
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d) Městská část Praha 6 je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat stávající 
parcelní číslo a jeho výměru; není oprávněna tento pozemek dělit ani scelovat.“. 
 
Dosavadní body 53 až 162 se označují jako body 54 až 163.  
 
 
12. V příloze č. 10 se v bodu 40 zrušuje písmeno c). 
 
Dosavadní písmena d) až e) se označují jako písmena c) až d). 
 
 
13. V příloze č. 10 se za bod 63 vkládá bod 64, který včetně nadpisu zní: 
„64. Městská část Praha 8 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území           parc. č.           výměra (m2) 
Střížkov 527/99 (id. 51/108)   6344 
 
b) Městská část Praha 8 není oprávněna převést podíl pozemku uvedený v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 8 je povinna u podílu pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat 
stávající využití (zeleň). 
 
Dosavadní body 64 až 163 se označují jako body 65 až 164.  
 
 
14. V příloze č. 10 se za bod 82 vkládá bod 83, který včetně nadpisu zní: 
„83. Městská část Praha 10 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.  výměra (m2) 
Vršovice 1351/2        345 
Vršovice 1361/8                   782 
 
b) Městská část Praha 10 není oprávněna převést pozemek parc. č. 1351/2 v k. ú. Vršovice 
na jinou fyzickou či právnickou osobu s výjimkou převodu oprávněným nájemcům jednotek 
v domě č. pop. 240 v k. ú. Vršovice. 
 
c) V případě převodu pozemku parc. č. 1351/2 v k. ú. Vršovice oprávněným nájemcům 
podle písmene b) je městská část Praha 10 povinna převést do 30 dnů ode dne uzavření kupní 
smlouvy na účet hlavního města Prahy 80 % z kupní ceny tohoto pozemku. 
 
d) Městská část Praha 10 není oprávněna převést pozemek parc. č. 1361/8 v k. ú. Vršovice 
uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
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e) Městská část Praha 10 je povinna u pozemku parc. č. 1361/8 v k. ú. Vršovice zachovat 
stávající využití (účelová komunikace). 
 
f) Městská část Praha 10 je povinna u pozemku parc. č. 1361/8 v k. ú. Vršovice zachovat 
stávající parcelní číslo a jeho výměru; není oprávněna tento pozemek dělit ani scelovat.“. 
 
Dosavadní body 83 až 164 se označují jako body 84 až 165.  
 
 
15. V příloze č. 10 se za bod 83 vkládá bod 84, který včetně nadpisu zní: 
„84. Městská část Praha 10 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.       výměra (m2) 
Vršovice 1517              1844 
Vršovice 1522/1             1112 
Vršovice 1539/18  855 
 
b) Městská část Praha 10 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 10 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
využití (zeleň, komunikace pro pěší, zahrada u objektu občanské vybavenosti). 
 
d) Městská část Praha 10 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
parcelní čísla a jejich výměry; není oprávněna tyto pozemky dělit ani scelovat.“. 
 
Dosavadní body 84 až 165 se označují jako body 85 až 166. 
 
 
16. V příloze č. 10 se za bod 142 vkládá bod 143, který včetně nadpisu zní: 
„143. Městská část Praha 16 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.     výměra (m2)  
Radotín 93/2           15 
Radotín  95/1           4194 
Radotín 95/24             160 
Radotín 95/25           54 
 
b) Městská část Praha 16 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu.  
 
c) Městská část Praha 16 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
využití.  
 
d) Městská část Praha 16 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
parcelní čísla a jejich výměry, není oprávněna tyto pozemky dělit ani scelovat. 
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e) Městská část Praha 16 je povinna zřídit k pozemku parc. č. 95/1 věcné břemeno 
pro panující nemovitost z důvodu zachování přístupu pro údržbu čerpací stanice odpadních 
vod na pozemku parc. č. 95/23 v šíři jednoho jízdního pruhu.“.    
 
Dosavadní body 143 až 166 se označují jako body 144 až 167. 
 
 
17. V příloze č. 10 se za bod 151 vkládá bod 152, který včetně nadpisu zní: 
„152. Městská část Praha - Suchdol 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.      výměra (m2) 
Suchdol 2278/3             338 
Suchdol 2294/12 407 
Suchdol 2294/15 27 
Suchdol 2294/16 326 
Suchdol 2294/23 142 
Suchdol 2294/24 213 
Suchdol 2301/11 223 
 
b) Městská část Praha - Suchdol není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) 
na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha - Suchdol je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat 
stávající využití. 
 
d) Městská část Praha - Suchdol je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat 
stávající parcelní čísla a jejich výměry; není oprávněna tyto pozemky dělit ani scelovat.“. 
 
Dosavadní body 152 až 167 se označují jako body 153 až 168. 
 
 
18. V příloze č. 10 se za bod 160 vkládá bod 161, který včetně nadpisu zní: 
„161. Městská část Praha 21 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území             parc. č. výměra (m2)  
Újezd nad Lesy 1531/2                  16 
Újezd nad Lesy 1573/2                 470 
 
b) Městská část Praha 21 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 21 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
využití (pozemek pod cyklostezkou). 
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d) Městská část Praha 21 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
parcelní čísla a jejich výměry; není oprávněna tyto pozemky dělit ani scelovat.“. 
 
Dosavadní body 161 až 168 se označují jako body 162 až 169. 
 
 
 

 
Čl. II 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová, v. r. 
primátorka hlavního města Prahy 

 
 

Petr Dolínek, v. r. 
  náměstek primátorky hlavního města Prahy 
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