
15.  
 

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 15. 6. 2017 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 
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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. 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, obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 Sb. hl. m. Prahy, 
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obecně závazné vyhlášky č. 8/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2016 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
15/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 18/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2017 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 10/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2017 Sb. hl. 
m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 14/2017 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet: 
„Braník  2833/31        1178 
  Krč             1285/10          158 
  Krč             2869/421          76 
  Krč             2869/423            6 
  Krč             2869/425          19 
  Krč             2869/427            9 
  Michle 1011/8              25 
  Michle 1011/10              1 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet: 
„Háje             746/1            365 
 Háje             746/2            421 
 Háje             746/3            471 
 Háje             746/4              79 
 Háje             746/5              35 
 Háje             746/6              39 
 Háje             746/7              26 
 Háje             747           1276 
 Háje             748/12           1807 
 Háje             748/13           8753 
 Háje             748/14             104 
 Háje             1001/1             807 
 Háje             1001/2              29 
 Háje              1001/4              58 
 Háje             1016/6              76 
 Háje             1016/8            348 
 Háje             1023/1           1220 
 Háje             1023/2            390 
 Háje             1023/3              98 
 Háje             1109/1            286 
 Háje             1109/2            135 
 Háje             1109/3            140 
 Háje             1210/42  49 
 Háje             1210/119 148 
 Chodov 397/320 418 
 Chodov 397/321 163 
 Chodov 397/322 147 
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 Chodov 397/324         1717 
 Chodov 397/325 194 
 Chodov 397/326 132 
 Chodov 397/842 301 
 Chodov 3423/18 407 
Chodov 3423/28    97 
Chodov 3423/29  168 
Chodov 3423/30            275 
Chodov 3423/32              53 
Chodov 3423/35     76 
Chodov 3423/37           1191 
Chodov 3423/38             682 
Chodov 3423/73         11188  
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 20 na konci doplňuje tento výčet:  
„Horní Počernice 4232/5      13976 
  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 - Kunratice na konci doplňuje tento výčet:  
„Kunratice 1433/2            1008 
  Kunratice 1433/3              232“. 
 
5. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Lipence  na konci doplňuje tento výčet: 
„Lipence 200/12   118 
 Lipence 200/13             114 
 Lipence 204/7             102 
 Lipence 2340/2  205 
 Lipence 2340/3             113 
 Lipence 2341/16   79 
 Lipence 2341/17   10 
 Lipence 2341/19 105 
 Lipence 2342/67 347 
 Lipence 2342/70 308 
 Lipence 2342/71 143 
 Lipence 2342/72     3 
 Lipence 2342/73 107 
 včetně komunikační stavby“. 
 
6. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Újezd na konci doplňuje tento výčet: 
„Újezd u Průhonic 355/3     2 
 Újezd u Průhonic 363/8            7 
 Újezd u Průhonic 366/2   20 
 Újezd u Průhonic 670/20     1764 
 Újezd u Průhonic 670/21     1165 
 Újezd u Průhonic 670/22  819 
 včetně komunikační stavby na pozemcích parc. č. 355/3, 363/8 a 366/2.“. 
 



5 
 

7. V příloze č. 7 části B se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet:  
„Žižkov              2931/343        40“.  
 
8. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet: 
„Jinonice            1471/5           193“. 
 
9. V příloze č. 7 části B se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet: 
 „Kyje                2674/2   706  
  Kyje                2674/5   105“.  
 
10. V příloze č. 7 části B se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet: 
„Hostivař           1762/1          5468“. 
 
11. V příloze č. 7 části B se v části Praha 21 na konci doplňuje tento výčet:  
„1 ks světelného místa 591418 (veřejné osvětlení – Přisvícení přechodu v ulici Čentické) včetně 
rozvodů umístěného na pozemku parc. č. 1347/7 v k. ú. Újezd nad Lesy v hodnotě 178 106 Kč“. 
  
12. V příloze č. 10 se za bod 31 vkládá bod 32, který včetně nadpisu zní: 
„32. Městská část Praha 4 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
kat. území    parc. č.      výměra (m2)          
Braník                2833/31        1178 
  
b) Městská část Praha 4 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou či 
právnickou osobu.“. 
 
Dosavadní body 32 až 228 se označují jako body 33 až 229. 
 
13. V příloze č. 10 se za bod 125 vkládají body 126 a 127, které včetně nadpisu znějí: 
„126. Městská část Praha 11 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
kat. území parc. č.         výměra (m2) 
Háje              747             1276 
Háje              748/12 1807 
Háje              748/13 8753 
Háje              748/14   104 
 
b) Městská část Praha 11 není oprávněna převést pozemky parc. č. 747, 748/12, 748/13 a 748/14 
v k. ú. Háje na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
127. Městská část Praha 11 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
kat. území parc. č.       výměra (m2) 
Chodov 397/320 418 
Chodov 397/321 163 
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Chodov 397/322 147 
Chodov 397/324         1717 
Chodov 397/325 194 
Chodov 397/326 132 
Chodov 397/842 301 
Chodov 3423/18 407 
Chodov 3423/28   97 
Chodov 3423/29 168 
Chodov 3423/30         275 
Chodov 3423/32           53 
Chodov 3423/35  76 
Chodov 3423/37        1191 
Chodov 3423/38 682 
Chodov 3423/73       11188 
 
b) Městská část Praha 11 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 
či právnickou osobu, s výjimkou pozemků parc. č. 3423/28, 3423/29 a 3423/30 v k. ú. Chodov, v 
případě jejich převodu je městská část Praha 11 povinna převést do 30 dnů ode dne uzavření kupní 
smlouvy na účet hlavního města Prahy 50 % z kupní ceny těchto pozemků. 
 
c) Městská část Praha 11 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající využití 
(zeleň, chodníky, cyklostezka, vstupy do bytových domů, pozemek parc. č. 397/324 v k. ú. Chodov 
může městská část Praha 11 využít pro vybudování hřiště).“. 
 
Dosavadní body 126 až 229 se označují jako body 128 až 231. 
 
14. V příloze č. 10 se za bod 173 vkládá bod 174, který včetně nadpisu zní: 
„174. Městská část Praha 20 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
kat. území       parc. č.    výměra (m2) 
Horní Počernice    4232/5 13976 
 
b) Městská část Praha 20 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou 
či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 20 je povinna pozemek uvedený v písmenu a) využít v souladu se záměrem 
vybudování sportovního areálu.“. 
 
Dosavadní body 174 až 231 se označují jako body 175 až 232. 
 
15. V příloze č. 10 se za bod 220 vkládá bod 221, který včetně nadpisu zní: 
„221. Městská část Praha - Újezd 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
kat. území          parc. č. výměra (m2) 
Újezd u Průhonic    670/20    1764 
Újezd u Průhonic    670/21    1165 



7 
 

Újezd u Průhonic    670/22      819 
 
b) Městská část Praha - Újezd je povinna využívat pozemky uvedené v písmenu a), které byly 
odděleny geometrickým plánem z původního pozemku parc. č. 670/8 v k. ú. Újezd u Průhonic, 
který přešel do vlastnictví hlavního města Prahy ze Státního pozemkového úřadu smlouvou o 
bezúplatném převodu č. 1004990301 ze dne 22. 8. 2003, k zastavění veřejně prospěšnou stavbou 
nebo stavbou pro bydlení. V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o 
umístění stavby, na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu do vlastnictví obce, pro kterou 
by nebyly pozemky nebo jejich části využity k zastavění stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou 
pro bydlení, je městská část Praha - Újezd povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí pozemků 
ze svěřené správy za účelem jejich převedení zpět na Státní pozemkový úřad za podmínek, za jakých 
byl převeden původní pozemek na hlavní město Prahu, a to ve lhůtě 90 dnů od nabytí účinnosti 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o změně závazné části územně plánovací 
dokumentace nebo změny regulačního plánu nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. 
Jestliže nebude možné pozemky převést zpět na Státní pozemkový úřad, protože budou ve 
vlastnictví třetí osoby, je městská část Praha - Újezd povinna ve stejné lhůtě poskytnout Státnímu 
pozemkovému úřadu náhradu za tyto pozemky v penězích, výše náhrady bude rovna ceně 
předmětné části původního pozemku ke dni uzavření smlouvy, na jejímž základě byl původní 
pozemek hlavnímu městu Praze převeden, a to podle cenového předpisu platného k témuž dni. 
 
c) Městská část Praha - Újezd není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu.“. 
 
Dosavadní body 221 až 232 se označují jako body 222 až 233. 
 
 

 
Čl. II 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017. 

 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová, v. r. 
primátorka hlavního města Prahy 

 
 

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