
 

 

6. 
 

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 23. 2. 2012 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 
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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, obecně závazné vyhlášky č. 16/2011 Sb.  hl. m.  Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 23/2011 Sb.  hl. m.  Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 Sb. hl. 
m. Prahy, se mění takto: 

 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 2  na konci doplňuje tento výčet: 
„Vyšehrad 206                  143 
  včetně staveb terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“. 
 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet: 
„Hloubětín 2110/15       764 
 Prosek 643/22                   1025 
 Prosek 643/23                   2030 
 Prosek 643/24                   886 
 Prosek 643/25                   1820 
 Prosek 643/26                   164 
 Prosek 643/27                   163 
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 Prosek 643/28              413 
 Prosek 643/29                        506 
 Prosek 643/30                        2565 
 Prosek 643/31                        1025 
 Prosek 643/32                        221 
 Prosek 643/33                        183 
 Střížkov 515/26                        3684 
 Střížkov 515/27 (id. 51/108)    3497 
 Střížkov 515/28                        1251 
 Střížkov 515/30                        530 
 Střížkov 515/53                        71 
 Střížkov 515/54                        71 
 Střížkov 515/55                        143 
 Střížkov 515/56 (id. 51/108) 280 
 Střížkov 515/84 (id. 51/108) 8 
 Střížkov 515/85 (id. 51/108) 5078 
 Střížkov 515/86              812 
 Střížkov 515/148 (id. 51/108) 605 
 Vysočany 1808/2                        657 
 Vysočany 1809/3                        1572 
 Vysočany 1908/21            1393 
 včetně terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.  
 
3. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha 11  na konci doplňuje tento výčet: 
„Chodov 
  1 ks požárního vozidla (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě                        
  1 115 808 Kč“.  

 
4. V příloze č. 7 části A  se za část  Praha – Běchovice vkládá nová část Praha – Březiněves, 
která včetně nadpisu zní: 
„Praha - Březiněves 
  Březiněves 
  1 ks požárního vozidla (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě                        
  1 115 808 Kč“. 

 
5. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha - Dubeč  na konci doplňuje tento výčet: 
„Dubeč 
  1 ks požárního vozidla (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě                        
  1 115 808 Kč“. 
 
6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 20 na konci doplňuje tento výčet: 
„Horní Počernice 3506/4             230 
  včetně terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 

 
7. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha  18 na konci doplňuje tento výčet: 
„Letňany 
  1 ks požárního vozidla (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě                        
  1 115 808 Kč 
  Letňany            10/23             79 
  Letňany            10/33             796 
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  Letňany 10/43             1401 
  Letňany 10/45             3042 
  Letňany 10/46             28 
  Letňany 10/52             34 
  Letňany 10/53             130 
  Letňany 10/69             12 
  Letňany 10/70             101 
  Letňany 626/51             178 
  Letňany 629/179 362 
  Letňany 629/180 503 
  Letňany 629/189 146 
  Letňany 629/203 183 
  Letnany 629/204 474 
  Letňany 629/205 201 
  Letňany 629/211 662 
  Letňany 629/214 207 
  Letňany 629/215 367 
  Letňany 629/216 682 
  Letňany 629/222 1623 
  Letňany 629/230 185 
  Letňany 629/231 29 
  Letňany 629/232 47 
  Letňany 629/233 43 
  Letňany 629/234 18 
  Letňany  629/248 24 
  Letňany 813/7 303 
  včetně terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 

 
8. V příloze č. 7 části A  se za část  Praha – Lipence vkládá nová část Praha – Lochkov, která 
včetně nadpisu zní: 
„Praha - Lochkov 
  Lochkov 
  1 ks požárního vozidla (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě                        
  1 115 808 Kč“. 

 
9. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha 16  na konci doplňuje tento výčet: 
„Radotín 
  1 ks požárního vozidla (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě                        
  1 115 808 Kč.“. 
 
10. V příloze č. 7 části B  se v části  Praha 5  na konci doplňuje tento výčet: 
„Jinonice 2014              215 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
  do KN.“. 
 
11. V příloze č. 7 části  B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Bubeneč 1320/7              171 
  Sedlec 133/5              8 
  Vokovice 1061/4              377 
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  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  
  do KN. 
  Vokovice 
  stavba veřejného osvětlení parku V Středu při ulicích V Středu, Na Loukoti a Na Lužici   
  (2 ks světelných míst) na pozemcích parc. č. 1352, 1354/1 a 1354/2 v k. ú. Vokovice,  
  v pořizovací hodnotě  108 289,89 Kč.“. 
 
12. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Slivenec na konci doplňuje tento výčet:  
„Jinonice 2008/1     13814 
 Jinonice 2010/2     4 
 Jinonice 2011     640 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
 do KN.“. 
 
13. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Vinoř na konci doplňuje tento výčet: 
„Vinoř            1575/11   15000 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“. 
 
14. V příloze č. 10 se za bod 5 vkládá bod 6, který včetně nadpisu zní: 
„6. Městská část Praha 2 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.      výměra (m2)  
Vyšehrad   206          143  
 
b) Městská část Praha 2 se zavazuje, že nepřevede pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská  část Praha 2 se zavazuje, že vybuduje na pozemku uvedeném v písmenu a) 
a na sousedním pozemku  parc. č. 208/2 v  k. ú. Vyšehrad ve svěřené správě  víceúčelové 
sportovní hřiště, které bude využívat Základní škola Vratislavova 13 a Dům dětí a mládeže 
Praha 2. Projekt hřiště umožní vybudování rampy, která bude využívána kroužkem minikár 
Domu dětí a mládeže Praha 2. 
 
d) V případě zrušení Základní školy Vratislavova 13 je městská část Praha 2 povinna požádat 
hlavní město Prahu o odejmutí pozemku uvedeného v písmenu a) ze svěřené správy, a to 
ve lhůtě do 90 dnů ode dne zrušení Základní školy Vratislavova 13.“.  
 
Dosavadní body 6 až 79 se označují jako body 7 až 80.  
 
15. V příloze č. 10 se za bod 36 vkládá bod 37, který včetně nadpisu zní:  
„37. Městská část Praha 9 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.       výměra (m2) 
Vysočany 1908/21 1393 
Hloubětín 2110/15 764 
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b) Městská část Praha 9 se zavazuje, že na pozemek parc. č. 1908/21 v k. ú. Vysočany zajistí 
oddělovací geometrický plán na oddělení stavby  příjezdové komunikace a požádá hlavní 
město Prahu o odejmutí nově odděleného pozemku ze svěřené správy.  
 
c) Městská část Praha 9 se zavazuje využít pozemek parc. č. 2110/15 v k. ú. Hloubětín, který 
přešel na hlavní město Prahu z Pozemkového fondu České republiky smlouvou 
o bezúplatném převodu pozemku č. 1027990701 ze dne 28. 11. 2007, k zastavění veřejně 
prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně.  
 
d) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, 
na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 2110/15 v k. ú. Hloubětín 
do vlastnictví hlavního města Prahy, pro kterou by nebyl pozemek nebo jeho část využit 
k zastavění stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně, je 
městská část Praha 9 povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí  pozemku ze svěřené 
správy za účelem jeho převedení zpět na Pozemkový fond České republiky za stejných 
podmínek, za jakých byl převeden na hlavní město Prahu, a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí 
účinnosti obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o změně závazné části územně 
plánovací dokumentace nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. Jestliže 
nebude možné pozemek převést zpět na Pozemkový fond České republiky, protože bude 
ve vlastnictví třetí osoby, zavazuje se městská část Praha 9 k tomu, že ve stejné lhůtě 
poskytne Pozemkovému fondu České republiky náhradu za tento pozemek v penězích. Výše 
náhrady bude rovna ceně pozemku ke dni uzavření smlouvy, na jejímž základě byl pozemek 
nabyvateli převeden, a to podle cenového předpisu platného k témuž dni.“.  
 
Dosavadní body 37 až 80 se označují jako body 38 až 81. 
 
16. V příloze č. 10 bod  71 písmeno b) zní: 
 
„b) Městská část Praha 18 se zavazuje, že finanční prostředky získané z prodeje nemovitostí 
uvedených v písmenu a) použije na realizaci bytového projektu sociálního bydlení.“.  
 
   
 
 

Čl. II 
 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna  2012. 

 
 
 
 

Doc. MUDr. Bohuslav  S v o b o d a , CSc., v. r. 
primátor hlavního města Prahy 

 
 
 

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




