
5.  
 

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 25. 2. 2016 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. 7/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 11/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2015 Sb. hl. m. 
Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
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1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet: 
„Michle 96/36 1921 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 7 na konci doplňuje tento výčet: 
„Bubeneč 605/2 383 
  Holešovice 633/1 2986 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 18 na konci doplňuje tento výčet: 
„Letňany  775/5 462  
  Letňany  779/21 330 
  Letňany  790/4 70 

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

 
4. V příloze č. 7 části B se za část Praha 6 vkládá nová část Praha 7, která včetně nadpisu zní: 
„Praha 7 
  Holešovice  
  nebytová jednotka č. 1509/101 v domě č. pop. 1509 na pozemku parc. č. 941/2  
  a spoluvlastnický podíl ve výši 398/10985 ke společným částem budovy č. pop. 1509  
  a k pozemku parc. č. 941/2 v k. ú. Holešovice,  

nebytová jednotka č. 94/101  v domě č. pop. 94 na pozemku parc. č. 664/1 a spoluvlastnický 
podíl ve výši 1188/24884 ke společným částem budovy č. pop. 94 a k pozemku  
parc. č. 664/1 v k. ú. Holešovice,  
nebytová jednotka č. 94/102 v domě č. pop. 94 na pozemku parc. č. 664/1 a spoluvlastnický 
podíl ve výši 579/24884 ke společným částem budovy č. pop. 94 a k pozemku parc. č. 664/1 
v k. ú. Holešovice,  
nebytová jednotka č. 654/101  v domě č. pop. 654 na pozemku parc. č. 1579/2  
a spoluvlastnický podíl ve výši 814/9154 ke společným částem budovy č. pop. 654  
a k pozemku parc. č. 1579/2 v k. ú. Holešovice,  
nebytová jednotka č. 1494/102  v domě č. pop. 1494 na pozemku parc. č. 556/2  
a spoluvlastnický podíl ve výši 971/17623 ke společným částem budovy č. pop. 1494  
a k pozemku parc. č. 556/2 v k. ú. Holešovice,  
nebytová jednotka č. 928/101  v domě č. pop. 928 na pozemku parc. č. 762/2  
a spoluvlastnický podíl ve výši 1101/50592 ke společným částem budov  č. pop. 928, 929, 
930, 931 a k pozemkům parc. č. 762/2, 762/1, 762/3, 762/4 v k. ú. Holešovice,  
nebytová jednotka č. 929/102  v domě č. pop. 929 na pozemku parc. č. 762/2  
a spoluvlastnický podíl ve výši 1463/50592 ke společným částem budov  č. pop. 929, 928, 
930, 931 a k pozemkům parc. č. 762/2, 762/1, 762/3, 762/4  v k. ú. Holešovice,  
nebytová jednotka č. 931/103  v domě č. pop. 931 na pozemku parc. č. 762/2  
a spoluvlastnický podíl ve výši 1400/50592 ke společným částem budov č. pop. 928, 929, 
930, 931 a k pozemkům parc. č. 762/2, 762/1, 762/3, 762/4 v k. ú. Holešovice,  
nebytová jednotka č. 34/101 v domě č. pop. 34 na pozemku parc. č. 741/3 a spoluvlastnický 
podíl ve výši 895/13579 ke společným částem budovy č. pop. 34 a k pozemku  
parc. č. 741/3 v k. ú. Holešovice,  
nebytová jednotka č. 13/101 v domě č. pop. 13 na pozemku parc. č. 741/4 a spoluvlastnický 
podíl ve výši 984/13813 ke společným částem budovy č. pop. 13 a k pozemku  
parc. č. 741/4 v k. ú. Holešovice,  
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nebytová jednotka č. 661/101  v domě č. pop. 661 na pozemku parc. č. 1446/4  
a spoluvlastnický podíl ve výši 853/47096 ke společným částem budov č. pop. 661, 662, 663 
a k pozemkům  parc. č. 1446/4,  1446/3, 1446/5 v k. ú. Holešovice,  
nebytová jednotka č. 663/101  v domě č. pop. 661 na pozemku parc. č. 1446/5   
a spoluvlastnický podíl ve výši 716/47096 ke společným částem budov č. pop. 661, 662, 663 
a k pozemkům  parc. č. 1446/4,  1446/3, 1446/5 v k. ú. Holešovice,  
nebytová jednotka č. 933/101 v domě č. pop. 933 na pozemku parc. č. 464 a spoluvlastnický 
podíl ve výši 1094/23512 ke společným částem budovy č. pop. 933 a k pozemku  
parc. č. 464 v k. ú. Bubeneč,  
nebytová jednotka č. 35/101 v domě č. pop. 35 na pozemku parc. č. 741/2 a spoluvlastnický 
podíl ve výši 588/13304 ke společným částem budovy č. pop. 35 a k pozemku  
parc. č. 741/2 v k. ú. Holešovice,  
nebytová jednotka č. 927/101 v domě č. pop. 927 na pozemku parc. č. 823/2  
a spoluvlastnický podíl ve výši 915/20920 ke společným částem budovy č. pop. 927  
a k pozemku parc. č. 823/2 v k. ú. Holešovice,  
nebytová jednotka č. 927/102 v domě č. pop. 927 na pozemku parc. č. 823/2  
a spoluvlastnický podíl ve výši 740/20920  ke společným částem budovy č. pop. 927  
a k pozemku parc. č. 823/2 v k. ú. Holešovice“. 

 
5.  V příloze č. 10 se za bod 28 vkládá bod 29, který včetně nadpisu zní: 
„29. Městská část Praha 4 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat.  území parc. č.        výměra (m2) 
Michle 96/36                 1921 
 
b) Městská část Praha 4 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 4 je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat stávající 
využití (zeleň). 
 
d) Městská část Praha 4 je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat stávající 
parcelní číslo a jeho výměru; není oprávněna tento pozemek dělit ani scelovat.“. 
    
Dosavadní body 29 až 173 se označují jako body 30 až 174. 
 
6. V příloze č. 10 se za bod 55 vkládá bod 56, který včetně nadpisu zní: 
„56. Městská část Praha 7 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č. výměra (m2) 
Holešovice 633/1               2986 
 
b) Městská část Praha7 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
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c) Městská část Praha 7 je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat stávající 
využití, tj. veřejně přístupná zeleň s cestami bez omezení průchodu pro veřejnost mezi ulicemi 
U Pergamenky a U Uranie.“. 
 
Dosavadní body 56 až 174 se označují jako body 57 až 175. 
 
7. V příloze č. 10 se za bod 144 vkládá bod 145, který včetně nadpisu zní: 
„145. Městská část Praha 18 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č. výměra (m2) 
Letňany 775/5                  462 
Letňany 779/21                330  
 
b) Městská část Praha 18 je povinna, v souladu se smlouvami o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se pozemků uvedených 
v písmenu a). U pozemku parc. č. 775/5 v k. ú. Letňany se jedná o smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene č. SOB/83/12/017071/2014, uzavřenou mezi hlavním 
městem Prahou a společností Pražská plynárenská, a. s., dne 5. 3. 2015; u pozemku  
parc. č. 779/21 v k. ú. Letňany se jedná o smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. SOB/23/05/007740/2010, uzavřenou mezi hlavním městem Prahou a společností 
ACL Investment, a. s., dne 21. 6. 2010.“. 
 
Dosavadní body 145 až 175 se označují jako body 146 až 176. 
 
 

 
Čl. II 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2016 s výjimkou čl. I bodu 4, který nabývá 

účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová, v. r. 
primátorka hlavního města Prahy 

 
 

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