
 
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 24. 5. 2019 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. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. 
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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. 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 
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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, obecně závazné vyhlášky č. 6/2018 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 8/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2018 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2018 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 7/2019 Sb. 
hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet: 
„Jinonice 1110/6                  309 
 Jinonice 1110/7                    81 
 Jinonice 1346/1 (id. 3/8)  4475  
 Jinonice 1346/5 (id. 3/8)  3067  
 Jinonice 1346/6 (id. 3/8) 20681  
 Jinonice 1347 (id. 3/8)   21723  
 Jinonice 1348               30457  
 Jinonice 1349                 2655 
 Jinonice  1356/2                 4728  
 Jinonice 1368/1 (id. 3/8) 14176  
 Jinonice  1375/1 (id. 3/8)   9478  
 Jinonice 1375/4 (id. 3/8)     371  
 Jinonice 1375/5 (id. 3/8)     371  
 Jinonice 1375/6 (id. 3/8)     371  
 Jinonice 1375/7 (id. 3/8)     371  
 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 664/2                    16 
 Holešovice 525/9                  277 
 Holešovice 528/5                1027 
 Holešovice 528/6                    119 
 Holešovice 531/10                1283 
 Holešovice 532                  294 
 Holešovice 536/5                  480 
 Holešovice 2328/2                  452 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
3.  V příloze č. 7 části A se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet: 
„Černý Most 181/81                    32 
 Černý Most 201/278                829 
 Černý Most 816                 1822 
 Hloubětín 1386 (id. 1/3)       566 
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 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet:  
„Hostivař        155/2                    167 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
5. V příloze č. 7 části B se v části Praha 7 na konci doplňuje tento výčet: 
„Holešovice 373/1               2069 
 Holešovice 373/20                    2 
 Holešovice 373/21              4070 
 Holešovice 373/27                  41 
 Holešovice 373/28                  45 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
6. V příloze č. 7 části B se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet:  
„Hostivař         148/7                1089 
 Hostivař          148/8                    39 
 Hostivař          148/9                2416“.  
 
7. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Řeporyje na konci doplňuje tento výčet:  
 „Zadní Kopanina 123/16        27“. 
 
8. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Satalice na konci doplňuje tento výčet:  
„Satalice 933/682  36281 
 Satalice 933/683  52060 
 Satalice 933/684  64228“. 
 
9. V příloze č. 10 se za bod 51 vkládá bod 52, který včetně nadpisu zní: 
„52. Městská část Praha 5 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
kat. území parc. č.          výměra (m2)  
Jinonice 1110/6                  309 
Jinonice 1110/7                    81 
Jinonice 1346/1 (id. 3/8) 14475  
Jinonice 1346/5 (id. 3/8)   3067  
Jinonice 1346/6 (id. 3/8) 20681  
Jinonice 1347 (id. 3/8)    21723  
Jinonice 1348                30457  
Jinonice 1349                 2655 
Jinonice  1356/2                 4728  
Jinonice 1368/1 (id. 3/8) 14176  
Jinonice  1375/1 (id. 3/8)   9478  
Jinonice 1375/4 (id. 3/8)     371  
Jinonice 1375/5 (id. 3/8)     371  
Jinonice 1375/6 (id. 3/8)     371  
Jinonice 1375/7 (id. 3/8)     371  
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b) Městská část Praha 5 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 
či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 5 je povinna využít pozemky parc. č. 1346/1, 1346/5, 1346/6, 1347, 1348, 1349, 
1356/2, 1368/1, 1375/1, 1375/4, 1375/5, 1375/6 a 1375/7, v k. ú. Jinonice, v souladu se záměrem – 
vybudovat na pozemcích veřejně přístupný volnočasový areál. 
d) Městská část Praha 5 je povinna u pozemků parc. č. 1346/1, 1346/5, 1346/6, 1347, 1348, 1349, 
1356/2, 1368/1, 1375/1, 1375/4, 1375/5, 1375/6 a 1375/7, v k. ú. Jinonice, předložit Radě hlavního 
města Prahy k projednání každý záměr dalšího nakládání s těmito pozemky nebo jejich částmi, kterým 
dojde ke změně stávajícího využití těchto pozemků nebo jejich částí, po předchozím souhlasu Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy.“. 
 
Dosavadní body 52 až 311 se označují jako body 53 až 312. 
 
10.  V příloze č. 10 se za bod 90 vkládá bod 91, který včetně nadpisu zní: 
„91. Městská část Praha 7 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
kat. území parc. č.       výměra (m2)  
„Holešovice 525/9              277 
Holešovice 528/5            1027 
Holešovice 528/6              119 
Holešovice 531/10             1283 
Holešovice 532              294 
Holešovice 536/5              480 
  
b) Městská část Praha 7 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 
či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 7 je povinna zachovat trvale přístupnou část pozemku parc. č. 536/5 v k. ú. 
Holešovice, na které je umístěna stavba č. 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města 
Prahy, etapa 0004 Holešovice, Stromovka, část 34, opatření č. 505.21 (dále jen „PPO“). Městská část 
Praha 7 je povinna umožnit provádění pravidelných technickobezpečnostních prohlídek vodního díla a 
provozních zkoušek a nesmí způsobit v žádném případě svou činností poškození stavby PPO. Městská 
část Praha 7 je povinna svěřený pozemek využívat tak, aby kdykoliv v době hrozící povodně, nebo za 
povodně bylo možné neprodleně realizovat výstavbu PPO. Městská část Praha 7 je povinna záměry 
veškerých stavebních akcí v blízkosti výše uvedené stavby předem projednat s Magistrátem hlavního města 
Prahy.“. 
 
Dosavadní body 91 až 312 se označují jako body 92 až 313. 

 
 

Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2019. 
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MUDr. Zdeněk  H ř i b,  v. r. 
primátor hlavního města Prahy 

 
 

doc. Ing. arch. Petr  H l a v á č e k,  v. r. 
I. náměstek primátora hlavního města Prahy 




