
    
8. 

 
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. 5. 2018 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 
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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, 
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. 
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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, obecně závazné vyhlášky č. 14/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 15/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 18/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 20/2017 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 21/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 24/2017 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2018 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2018 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2018 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet: 
„Podolí  
komunikační stavby na pozemcích parc. č. 1 a 4  
Nusle 
stavba sportovního hřiště na pozemku parc. č. 625“. 
 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Dejvice 4059/3          141 
včetně terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Bubeneč 110         1187 
 Bubeneč 1762/1          360 
 Bubeneč 2115/2          450 
 Dejvice 689/1        6437 
 Dejvice 689/6          205 
 Dejvice 689/7            11 
 Dejvice 689/13             9 
 Dejvice 689/15         244 
 Dejvice 689/16         114 
 Dejvice 689/17          36 
 Dejvice 689/18  6 
 Dejvice 689/27  1 
 Dejvice 689/30          44 
 Dejvice 689/32         187 
 Dejvice 2293/4         329 
 Dejvice 4023/2         455 
 Dejvice 4038/33         33 
 Dejvice 4060/12       140 
 Dejvice 4060/13       521 
 Dejvice 4060/16       104 
 Dejvice 4196/2           27 
 Dejvice 4212/1       2186 
 Dejvice 4262/2       1437 
 Dejvice 4262/3       1146 
 Dejvice 4262/4        468 
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 Dejvice 4262/5         675 
 Dejvice 4272/2          45 
 Liboc             1051/4        113 
 Střešovice 2133/2        174 
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 8 na konci doplňuje tento výčet: 
„Kobylisy 2557/3           1113 
 Kobylisy 2558/4             768 
 Kobylisy 2558/5  488 
 Kobylisy 2558/8             175 
 Kobylisy 2558/9               61 
 Kobylisy 2558/10 282 
 Kobylisy 2558/11 294 
 Kobylisy 2558/12 278 
 Kobylisy 2558/13 121 
 Kobylisy 2637/2             440 
 Kobylisy 2637/3           1177 
 Kobylisy 2637/4             466 
 Kobylisy 2637/6               44    
 Karlín             769/10           4511 
 Karlín             841/41           1715  
 Karlín             843/3             526 
 Karlín             844/22           1032  
 včetně terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
5. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Čakovice na konci doplňuje tento výčet:  
„Čakovice 1151/5             642  
 Čakovice 1151/8             576         744 
 Čakovice  1151/9             133 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
6. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Dolní Chabry na konci doplňuje tento výčet: 
„Dolní Chabry 55/2                    8 
 Dolní Chabry  54/2                    7“. 
 
 
7. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Koloděje na konci doplňuje tento výčet: 
„Koloděje  23/4                   14 
 Koloděje 34/6                   11 
 Koloděje 34/7                   39“. 
 
 
8. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Kolovraty na konci doplňuje tento výčet: 
„Kolovraty 1263/528          25“. 
 
 
9. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Řeporyje na konci doplňuje tento výčet: 
„Řeporyje  1551/3           1811 
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 Řeporyje 1551/4             809 
 Řeporyje 1551/46           116“. 
 
10. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Vinoř na konci doplňuje tento výčet: 
„Vinoř  563/8                88 
 Vinoř            563/10               75“. 
 
 
11.  V příloze č. 7 části B se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet: 
„Žižkov        2930/57              130 
 včetně terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
12. V příloze č. 7 části B se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet: 
„Horní Měcholupy   491/64    350 
 Horní Měcholupy    491/65    373 
 Horní Měcholupy    829         246 
 Horní Měcholupy    831         106 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  v KN“. 
 
13. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Dubeč na konci doplňuje tento výčet:  
 „Dubeč       1503/1                4913 
  Dubeč        1871                   1261 
  Dubeč        1873/1                4147 
  Dubeč        1876/1                    32 
  včetně staveb zpevněného břehu Říčanky (Říčanského potoka) při ulici Mikova a K Starému   
  lomu“.  
 
14. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Libuš na konci doplňuje tento výčet: 
„Libuš  
 26 ks stožárů veřejného osvětlení č. ev. 433648-433673 v Parku u Zahrádkářské kolonie 
 na pozemcích parc. č. 1057/1, 1057/3, 1057/54, 1057/55, 1057/57 a 1057/61 v k. ú. Libuš 
 v pořizovací hodnotě 1 374 274,90 Kč“. 
 
15. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Řeporyje na konci doplňuje tento výčet:  
 „Řeporyje    771/1              7192“. 
 
16. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Satalice na konci doplňuje tento výčet: 
„Satalice 
 5 ks stožárů veřejného osvětlení č. ev. 926588-926592 v areálu statku na pozemcích 
 parc. č. 115/3 a 977 v k. ú.  Satalice v pořizovací hodnotě 150 791,46 Kč 
 světelné signalizační zařízení v ulici K Cihelně na pozemcích parc. č. 987/1 a 987/14 v k. ú.  Satalice 
v pořizovací hodnotě 851 748,44 Kč“.   
 
17. V příloze č. 7 části B se v části Praha 22 na konci doplňuje tento výčet: 
„Uhříněves  1835/2        1964 
 Uhříněves   1835/3          897 
 Uhříněves   1835/4          102 
 Uhříněves   1835/5         147 
 Uhříněves   1835/6         563 
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 Uhříněves   1835/14        1447“. 
 
 
 
 
 
 
 
18.  V příloze č. 10 se za bod 94 vkládají body 95 a 96, které včetně nadpisu znějí: 
„95. Městská část Praha 8 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí:       
 
kat. území parc. č.         výměra (m2)  
Kobylisy 2557/3  1113 
Kobylisy 2558/4              768 
Kobylisy 2558/5              488 
Kobylisy 2558/8              175 
Kobylisy 2558/9                61 
Kobylisy 2558/10  282 
Kobylisy 2558/11  294 
Kobylisy 2558/12  278 
Kobylisy 2558/13  121 
Kobylisy 2637/2              440 
Kobylisy 2637/3            1177 
Kobylisy 2637/4              466 
Kobylisy 2637/6                44 
 
b) Městská část Praha 8 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či 
právnickou osobu. 
 
 
96. Městská část Praha 8 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí:       
 
kat. území     parc. č.      výměra (m2)  
Karlín           769/10             4511 
Karlín           841/41             1715  
Karlín           843/3               526 
Karlín           844/22             1032 
 
b) Městská část Praha 8 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či 
právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 8 je povinna využít pozemky za účelem zřízení rekreační zóny.“. 
 
Dosavadní body 95 až 270 se označují jako body 97 až 272. 
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19. V příloze č. 10 se za bod 191 vkládá bod 192, který včetně nadpisu zní: 
„192. Městská část Praha - Čakovice 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území      parc. č.         výměra (m2) č. pop  
Čakovice       1151/5             642 
Čakovice       1151/8             576              744 
Čakovice       1151/9             133 
 
b) Městská část Praha - Čakovice není oprávněna převést nemovitosti uvedené v písmenu a) na 
jinou fyzickou či právnickou osobu 
 
c) Městská část Praha - Čakovice je povinna nemovitosti uvedené v písmenu a) využívat jako 
školské zařízení.“. 
 
Dosavadní body 192 až 272 se označují jako body 193 až 273. 
 
 
 
 

 
Čl. II 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. července 2018. 

 
 
 
 
 

 
Adriana Krnáčová, v. r. 

primátorka hlavního města Prahy 
 
 

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