
 

 

 
 

23. 
 

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. 12. 2011 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. 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  
a obecně závazné vyhlášky č. 16/2011 Sb.  hl. m.  Prahy, se mění takto:  
 
 
V příloze č. 7 části  B se za část Praha – Nedvězí vkládá nová část Praha – Přední Kopanina, 
která včetně nadpisu  zní: 
„Praha – Přední Kopanina 
Přední Kopanina 737 2404 
Přední Kopanina 753 3907 
včetně stavby cyklostezky na pozemku parc.č. 737 v pořizovací hodnotě 2 431 362,80 Kč.“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna  2012. 
 
 
 
 

 
Doc. MUDr. Bohuslav  S v o b o d a , CSc. 

primátor hlavního města Prahy 
 
 
 

RNDr. Tomáš  H u d e č e k, Ph. D. 
I. náměstek primátora hlavního města Prahy 

 
 




