
 
 

 
 

20. 
 

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 13. 12. 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. 
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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, 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. 
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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, 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, obecně závazné vyhlášky č. 7/2019 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2019 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2019 Sb. 
hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 17/2019 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
 
1. V § 9 odst. 1 písm. g) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.  
 
2. V § 11 odst. 2 se za slovo „tvoří“ vkládá slovo „zejména“. 
 
3. V § 11 odst. 5 větě první se slova „část výnosů podle odstavce 2“ nahrazují slovy „částku ve výši své 
daně z příjmů právnických osob za uplynulé zdaňovací období“ a slova „za uplynulé zdaňovací období“ se 
zrušují. 
 
4. V § 11 odst. 6 větě první se slovo „úplatné“ nahrazuje slovy „případné úplatné neosvobozené“.  
 
5. V § 12 odst. 3 se slova „dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí podle jiných právních 
předpisů9)“ nahrazují slovy „z nabytí nemovitých věcí podle jiných právních předpisů9), a to jen v případě 
zrušení institutu osvobození nebo dořešení převodů nemovitostí započatých před 1. listopadem 2016,“ a 
slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí9)“. 
 
6. V příloze č. 3 položce 8 ve třetím sloupci tabulky (§) se text „14 odst. 3“ nahrazuje číslem „15“.  
 
7. V příloze č. 4 položka č. 414 zní:  
„414. 

 
 
 
 
 

zákon č. 
561/2004 
Sb. 

161 
odst. 6 

provádění ověření správnosti všech jednotek rozhodných pro rozpis 
finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby u právnických 
osob zřizovaných městskou částí a oznamování zjištěných rozdílů 
krajskému úřadu“. 
 
 

8. V příloze č. 4 položka č. 415 zní: 
    



4 
 

„415. zákon č. 
561/2004 
Sb. 

161c 
odst. 7 

v souladu se zásadami stanovenými Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy podle § 170 písm. c) předkládání krajskému úřadu 
návrhů rozpisu finančních prostředků podle odstavce 6 pro 
právnické osoby zřizované městskou částí“.        
 

9. V příloze č. 4 se za položku č. 415 vkládá nová položka č. 416, která zní: 
„416. zákon č. 

561/2004 
Sb. 

161c 
odst. 
11 

ověřování správnosti údajů předkládaných školami a školskými 
zařízeními zřizovanými městskou částí podle odstavce 9 a 
ověřování správnosti údajů předávaných podle § 28 odst. 5“.  

Dosavadní položky č. 416 až 487 se označují jako položky č. 417 až 488. 

 
10. V příloze č. 5 části A bodu A.3 první odrážce se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých 
věcí“.  
 
11. V příloze č. 5 části C třetí odrážka zní: „podklady k dani z nabytí nemovitých věcí9) do 40 dnů od data 
zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí, v ostatních případech neprodleně po zjištění, viz § 12 odst. 
3“. 
 
12. V příloze č. 5 části C na konci se slova „Formy předkladu:“ a „Přiznání k dani z příjmů právnických 
osob za rok“ zrušují. 
 
13. V příloze č. 6 třetí řádek tabulky zní „75 % poplatek z pobytu, kde správu poplatku vykonává městská 
část“.  
 
14. V příloze č. 6 se pátý řádek tabulky zrušuje. 
 
15. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet: 
„Žižkov 2183/174 146 
  Žižkov 2183/175 74 
  Žižkov 2183/176 121 
  Žižkov 2183/177 7 
  Žižkov 2183/179 37 
  Žižkov 933/7             342 
  včetně staveb a terénních úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
16. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Břevnov 244/33             930 
  Břevnov 244/38             91 
  Břevnov 1220/4             1572 
  Břevnov 2557/126 6311 
  Břevnov 2557/199 477 
  Ruzyně  1604/1  2547 
  Ruzyně  1739/108 73 
  Ruzyně 1739/109 134 
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  Ruzyně 1739/119 59 
  Ruzyně 1739/121 149 
  Břevnov 2342/1  889 
  Břevnov 2347             631  

včetně stavby památníku na pozemku parc. č. 1220/4 v k. ú. Břevnov, staveb, terénních a sadových 
úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN 
movitý majetek v objektu č. pop. 82 v ulici U Vorlíků k. ú. Bubeneč v pořizovací hodnotě 56 750,31 
Kč“. 
 

17. V příloze č. 7 části A se v části Praha 7 na konci doplňuje tento výčet:  
„Holešovice 652/2            573 1576  
  Holešovice 653/2            1205  
včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
18. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Libuš na konci doplňuje tento výčet: 
„Libuš             912/1             658 
  Písnice 529/11             231 
  Písnice 558/7             27 
  Písnice 610/2             1689 
  včetně terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 
 
19. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Petrovice na konci doplňuje tento výčet: 
„Petrovice 432/58             968   
  Petrovice 432/59             3450  
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
20. V příloze č. 7 části A se v části Praha 16: 
slova 
„Radotín 93/2 15 
  Radotín 95/1 3905 
  Radotín 95/26 98 
  Radotín 95/27 151 
  Radotín 95/24 160 
  Radotín 95/25 54“ 
nahrazují slovy: 
„Radotín 93/2 15 
  Radotín 95/1 3810 
  Radotín 95/1 díl “d“ 95 
  Radotín 95/27 151 
Radotín 95/24  160 
Radotín 95/25  54“. 
 
21. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Zličín na konci doplňuje tento výčet: 
„Sobín  211/20   233 
  Sobín            256/2   171  
  Zličín            281/152 199 
  Zličín            281/153 738 
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  Zličín            668/13   2682 
  Zličín            668/431 122 
  Zličín            774/8   804 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
22.  V příloze č. 7 části B se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet: 
„Žižkov 934/2    24“. 
 
23. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet: 
„Jinonice 1073/10 744 
  Jinonice 1488/1   437 
  Jinonice 1488/2   150 
  Jinonice 1488/3   101“. 
 
24. V příloze č. 7 části B se v části Praha 7 na konci doplňuje tento výčet: 
„Holešovice 373/53    46 
  Holešovice 373/54    88“. 
 
25. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Kolovraty na konci doplňuje tento výčet: 
„Kolovraty 

4 ks stožárů veřejného osvětlení včetně rozvodů v lokalitě Park Na Července, ulice Meduňková, 
umístěných na pozemcích parc. č. 1263/424 a 1263/419 v k. ú. Kolovraty, v celkové hodnotě 173 444 
Kč“. 

 
26. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Libuš na konci doplňuje tento výčet: 
„Písnice    
  stavba splaškové kanalizace a vodovodního řadu v ulici Hoštická na pozemcích parc. č. 932/3 a 932/4 v 
k. ú. Písnice v celkové pořizovací hodnotě 1 826 746,55 Kč“. 
 
27. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Zličín na konci doplňuje tento výčet: 
„Třebonice 469/18 174 
  Třebonice 470 1825“. 
 
28. V příloze č. 10 se za bod 87 vkládá bod 88, který včetně nadpisu zní: 
„88. Městská část Praha 6 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.      výměra (m2) 
Ruzyně  1604/1  2547 
 
b) Městská část Praha 6 je povinna v případě převodu jakékoliv části pozemku uvedeného v bodu a) 
převést do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 50 % z kupní ceny tohoto 
pozemku.“. 
 
Dosavadní body 88 až 327 se označují jako body 89 až 328. 
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29. V příloze č. 10 se za bod 95 vkládá bod 96, který včetně nadpisu zní: 
„96. Městská část Praha 7 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
kat. území parc. č.   výměra (m2) č. pop.  
Holešovice 652/2      573             1576  
Holešovice 653/2      1205 
 
b) Městská část Praha 7 není oprávněna převést nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či 
právnickou osobu 
 
c) Městská část Praha 7 je povinna nemovitosti uvedené v písmenu a) využívat jako školské zařízení.“. 
 
Dosavadní body 96 až 328 se označují jako body 97 až 329. 
30. V příloze č. 10 se v bodu 281 písm. a)  
slova 
„Radotín 95/1 3905 
  Radotín 95/24 160 
  Radotín 95/25 54“ 
nahrazují slovy: 
„Radotín 95/1 3810 
  Radotín 95/24 160 
  Radotín 95/25 54“. 
 
31. V příloze č. 10 se za bod 326 vkládá bod 327, který včetně nadpisu zní: 
„327. Městská část Praha - Zličín 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
kat. území      parc. č.  výměra (m2)                          
„Sobín            211/20      233 
 
b) Městská část Praha – Zličín je povinna využívat pozemek parc. č. 211/20, uvedený v písmenu a), který 
přešel do vlastnictví hlavního města Prahy ze Státního pozemkového úřadu smlouvou o bezúplatném 
převodu pozemku č. 1015991801 ze dne 22. 6. 2018, podle platné územně plánovací dokumentace k 
realizaci zeleně městské a krajinné. V případě změny územně plánovací dokumentace, na základě které 
došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce, pro kterou by nebyl pozemek nebo jeho část 
využit k realizaci zeleně, je městská část Praha – Zličín povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí 
pozemku ze svěřené správy za účelem jeho převedení zpět na Státní pozemkový úřad za podmínek, za 
jakých byl převeden na hlavní město Prahu, a to ve lhůtě 90 dnů od účinnosti opatření obecné povahy o 
vydání nebo změně územního nebo regulačního plánu. Jestliže nebude možné pozemek převést zpět na 
Státní pozemkový úřad, protože bude ve vlastnictví třetí osoby, je městská část Praha – Zličín povinna ve 
stejné lhůtě poskytnout Státnímu pozemkovému úřadu náhradu za tento pozemek v penězích, výše náhrady 
bude rovna ceně pozemku ke dni uzavření smlouvy, na jejímž základě byl tento pozemek hlavnímu městu 
Praze převeden, a to podle cenového předpisu platného k témuž dni.“. 
 
Dosavadní body 327 až 329 se označují jako body 328 až 330. 
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Čl. II 
Přechodné ustanovení 

 
Pro záležitosti, které se svěřují do přenesené působnosti všech městských částí nad rozsah 

stanovený zákonem, uvedené v příloze č. 3 položce 8 vyhlášky a pro výnosy z místních poplatků 
z poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z poplatku z ubytovací kapacity podle zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění účinném do 31. prosince 2019, které tvoří rozpočtové příjmy 
městských částí, v rozsahu stanoveném v příloze č. 6 vyhlášky, stanovené před nabytím účinnosti této 
vyhlášky, se použije obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 
 
 
 
 

Čl. III 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2020, s výjimkou čl. I bodů 7 až 9, které nabývají účinnosti 
dnem 1. ledna 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 




