
 

 

16. 
 

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 20. 9. 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 
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 
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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 a obecně 
závazné vyhlášky č. 13/2012 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet: 
„Staré Město 1122/2 844 
  včetně stavby veřejného WC na pozemku parc.č. 1122/2 v k.ú. Staré Město a staveb 
  terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu do KN.“. 
 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 2 na konci doplňuje tento výčet: 
„Vinohrady 341 19 bez č.pop. nebo č.ev.“. 
 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet: 
„Smíchov 3075/4 29 
  Smíchov 3108 402 1399 
  Smíchov 3110/2 1224 
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   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 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Vokovice 1054 3700 
  Vokovice 1321/1 144 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“. 
 
5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 8  na konci doplňuje tento výčet: 
„Libeň 253/11 559 
  Libeň 256/5 1757 
  Libeň 256/6 26 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“. 
 
6.  V příloze č. 7 části A se v části Praha 17 na konci doplňuje tento výčet: 
„Řepy 1142/844 2273 
  Řepy 1142/846 102 
  Řepy 1142/847 38 
  Řepy 1142/848 76 
  Řepy 1142/849 85 
  Řepy 1474/1 4747 
  Řepy 1474/4 166 
  Řepy 1475/4 145 
  Řepy 1475/5 21 
  Řepy 1476/5 166 
  Řepy 1477 1721 
  Řepy 1480/1 1532 
  Řepy 1480/2 52 
  Řepy 1480/3 52 
  Řepy 1481/2 (id. 5/8) 70 
  Řepy 1481/3 (id. 5/8) 11 
  Řepy 1481/4 (id. 5/8) 42 
  Řepy 1482/5 166 
  Řepy 1482/6 34 
  Řepy 1482/7 13 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“. 
 
7. V příloze č. 7 části B se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet: 
„Vršovice 1184/4 249“. 
 
8. V příloze č. 7 části B se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet: 
„Hloubětín 1359/1 35193 
  Hloubětín 1360 2695  
  Hloubětín 1776/2    2181“. 
 
9. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Dubeč  na konci doplňuje tento výčet: 
„Dubeč  1880/2 102 
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Dubeč 1887 349 
Dubeč 1904/9 224“. 
 
10. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Královice na konci doplňuje tento výčet: 
„Královice 37/6 172 
 Královice 37/7 552 
 Královice 37/16 594 
 Královice 37/18 164 
 Královice 37/19 885 
 Královice 37/20 38 
 Královice 37/21 466 
 Královice 303/9 321 
 Královice 172/6 46 
 Královice 172/9 250 
 Královice 172/10 91 
 Královice 172/11 73 
 Královice 172/14 17 
 Královice 159/1 1081 
 Královice 382/14 1 
 Královice 382/15 1 
 Královice 382/16 2 
 Královice 382/19 81 
 Královice 382/23 6 
 Královice 382/26 81 
 Královice 382/28 11 
 Královice 370/1 9116 
 Královice 398/1 2157“. 
 
11. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Nebušice na konci doplňuje tento výčet: 
„Nebušice 1316 1832 
  včetně staveb,  terénních a sadových úprav,  které nejsou  předmětem zápisu v KN.“. 
 
12. V příloze č. 7 části  B se v části Praha 17  na konci doplňuje tento výčet: 
„Řepy 
  stavba veřejného osvětlení na pasážích objektu Makovského (37 ks světelných míst) 
  na pozemcích parc.č. 1293/166, 1293/167, 1293/173, 1293/199, 1764/2, 1767, 2268/2 
  a 2268/5 v k.ú. Řepy v pořizovací hodnotě  482 950,72 Kč.“. 
 
13. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Slivenec na konci doplňuje tento výčet: 
„Slivenec  1876 25747 
  včetně staveb,  terénních a sadových úprav,  které nejsou  předmětem zápisu v KN.“. 
 
14. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Újezd na konci doplňuje tento výčet: 
„Újezd  265/729 484 
 Újezd 265/730 39689 
 Újezd 265/731 1864 
 Újezd 265/732 91 
 Újezd 265/733 92 
 Újezd 265/734 750 
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  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“.  
 
15. V příloze č. 7 části B se v části  Praha – Zbraslav  na konci doplňuje tento výčet: 
„Zbraslav 2961/4 4261 
  Zbraslav 2961/5 412 
  Zbraslav 2961/12 85 1339 
  Zbraslav 2961/13 188 
  Zbraslav 2961/14 189 
  Zbraslav 2961/15 255 
  Zbraslav 2961/16 74 
  Zbraslav 2961/17 151 
  včetně   budovy   bez  č.pop. a  č.ev.   na  pozemku  parc.č. 2961/17,  staveb  na  pozemcích   
  parc.č. 2961/13, 2961/14,  2961/15 a  2961/16,  terénních  a  sadových  úprav  na pozemcích, 
  které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
16. V příloze č. 10 se za bod 23 vkládá bod 24, který včetně nadpisu zní: 
„24. Městská část  Praha 5 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
  kat. území parc.č.        výměra (m2) 
  Smíchov 3075/4 29 
  Smíchov 3108 402 1399 
  Smíchov 3110/2 1224 
 
b) Městská část Praha 5 se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v  písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 5 se zavazuje, že umožní Správě služeb hlavního města Prahy příjezd 
přes pozemek parc.č. 3110/2 k objektu garáží na pozemku  parc.č. 3110/27 a parkování 
služebních vozidel na pozemku parc.č. 3110/2 v k.ú. Smíchov.“.  
 
Dosavadní body 24 až 86 se označují jako body 25 až 87. 
 
17. V příloze č. 10 se za bod 30 vkládá bod 31, který včetně nadpisu zní: 
„31. Městská část Praha 6 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc.č. výměra (m2) 
Vokovice 1054 3700 
Vokovice 1321/1 144 
 
b) Městská část Praha 6 se zavazuje, že nepřevede pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 6 se zavazuje, že využije pozemky uvedené v písmenu a) v souladu 
s platným Územním plánem hl.m. Prahy.“. 
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Dosavadní body 31 až 87 se označují jako body 32 až 88. 
 
18. V příloze č. 10 se za bod 36 vkládá bod 37, který včetně nadpisu zní: 
„37. Městská část Praha 8 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc.č. výměra (m2) 
Libeň 253/11 559 
Libeň 256/5 1757 
Libeň 256/6 26 
 
b) Městská část Praha 8 se zavazuje, že nepřevede pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 8 se zavazuje, že využije pozemky uvedené v písmenu a) pro potřeby 
školních a mimoškolních aktivit.  
 
d) V případě změny využití pozemků uvedených v písmenu a) je městská část Praha 8 
povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí pozemků ze svěřené správy, a to ve lhůtě 
do 90 dnů ode dne změny využití pozemků.“. 
 
Dosavadní body 37 až 88 se označují jako body 38 až 89. 
 
19. V příloze č. 10 se za bod 81 vkládá bod 82, který včetně nadpisu zní: 
„82. Městská část Praha 17 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc.č. výměra (m2) 
Řepy 1142/844 2273 
Řepy 1142/846 102 
Řepy 1142/847 38 
Řepy 1142/848 76 
Řepy 1142/849 85 
Řepy 1474/1 4747 
Řepy 1474/4 166 
Řepy 1475/4 145 
Řepy 1475/5 21 
Řepy 1476/5 166 
Řepy 1477 1721 
Řepy 1480/1 1532 
Řepy 1480/2 52 
Řepy 1480/3 52 
Řepy 1481/2 (id. 5/8) 70 
Řepy 1481/3 (id. 5/8) 11 
Řepy 1481/4 (id. 5/8) 42 
Řepy 1482/5 166 
Řepy 1482/6 34 
Řepy 1482/7 13 



 

 7 

 
b) Městská část Praha 17 se zavazuje, že nepřevede pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu.“. 
 
Dosavadní body 82 až 89 se označují jako body 83 až 90. 
 
 
 
 

Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu  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 

 
 

 




