
 

 

17. 
 

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 25. 10. 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, obecně 
závazné vyhlášky č. 13/2012 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 16/2012 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          1032/3          1568 
  Jinonice          1032/7            535       636 
  Smíchov          2460/9            809 
  Jinonice          1420              11       bez č.pop. a č. ev. 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“. 
 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Dejvice          4276/3          2850 
  Dejvice          4276/6          1007 
  Dejvice          4276/8            327 
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  Dejvice             4276/9           407 
  Dejvice             4799/7         1500 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“. 
 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet: 
„Vysočany              69/2            822     bez č.pop./č.ev. 
  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 15 na konci doplňuje tento výčet: 
„Horní Měcholupy 491/1         15718 
  Horní Měcholupy 491/40           2403 
  Horní Měcholupy 491/50             294      586 
  Horní Měcholupy 491/51             250      587 
  Horní Měcholupy 491/52             264      588 
  Horní Měcholupy 491/53             264      589 
  Horní Měcholupy 491/54             582      590 
  Horní Měcholupy 491/55             243           591 
  Horní Měcholupy 491/56             243      592 
  Horní Měcholupy 491/57             244      593 
  Horní Měcholupy 491/58             254      594 
  Horní Měcholupy 491/59             684      595 
  Horní Měcholupy 491/60             563      596 
  Horní Měcholupy 491/61             579      597 
  Horní Měcholupy 491/62             626      598 
  Horní Měcholupy 523/703       12873 
  Horní Měcholupy 523/705         4243 
  včetně staveb podzemních garáží, parkovišť, staveb terénních a sadových úprav 
  na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
5. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Dolní Chabry  na konci doplňuje tento výčet: 
„Dolní Chabry 551/1           1379 
 včetně stavby komunikace, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem 
 zápisu v KN.“. 
 
6.  V příloze č. 7 části A se v části Praha - Lipence na konci doplňuje tento výčet: 
„Lipence            2255/5              55 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
 v KN.“. 
 
7. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Nedvězí na konci doplňuje tento výčet: 
„Nedvězí           144/12            188 
  Nedvězí           144/13              29 
  Nedvězí           144/14                1 
  Nedvězí           144/15                6 
  Nedvězí           144/16            219 
  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
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8. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet: 
„Hlubočepy 
  stavba 17 ks sloupů veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 942/44 a 1020/309                  
  v k.ú. Hlubočepy (Tilleho náměstí) v pořizovací hodnotě 1 808 286,56 Kč 
  stavba 12 ks sloupů veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 1558, 1599/2, 1727, 1728/1     
  v k.ú. Hlubočepy (park Na Zlíchově) v pořizovací hodnotě 1 190 109,50 Kč.“. 
 
9. V příloze č. 7 části B se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet: 
„Chodov      6/1                111 
 Chodov      1306/9      22 
 Chodov      1308/2    755 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
 v KN.“. 
 
10. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Zličín na konci doplňuje tento výčet: 
„Sobín                 269/4      51 
 Sobín                 270/7      88 
 Zličín                 749/7  5865 
 Zličín                 750/1  1166.“. 
 
11. V příloze č. 10 se za bod 24 vkládá bod  25, který včetně nadpisu zní: 
„25. Městská část  Praha 5 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
  kat. území         parc. č.    výměra (m2)  č. pop. 
  Jinonice    1032/3 1568 
  Jinonice    1032/7   535               636 
      
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  nemovitosti  využije  Základní  škola waldorfská, 
Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9, pro potřeby dalších  školních i mimoškolních aktivit.   
 
d) V případě  změny  využití  nemovitostí   je  městská  část  Praha 5  povinna  požádat  
hlavní  město  Prahu  o odejmutí nemovitostí  uvedených v písmenu a) ze svěřené správy,  
a to  ve lhůtě  do 90 dnů  ode  dne  změny využití nemovitostí.“. 
 
Dosavadní body 25 až 90 se označují jako body 26 až 91.  
 
12. V příloze č. 10 se za bod 44 vkládá bod 45, který včetně nadpisu zní: 
„45. Městská část Praha 9 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území   parc. č.      výměra (m2)            č. pop. 
Vysočany    69/2              822           bez č. pop./č. ev. 
 



 

 5 

b) Městská část Praha 9 se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 9 se zavazuje, že využije pozemek uvedený v písmenu a) v souladu 
se záměrem výstavby veřejně prospěšného projektu.“. 
 
Dosavadní body 45 až 91 se označují jako body 46 až 92. 
 
13. V příloze č. 10 se za bod 70 vkládá bod 71, který včetně nadpisu zní: 
„71. Městská část Praha 15 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
  kat. území            parc. č.          výměra (m2 )  č.pop. 
  Horní Měcholupy 491/1              15718 
  Horní Měcholupy 491/40                2403 
  Horní Měcholupy 491/50                  294             586 
  Horní Měcholupy 491/51                  250             587 
  Horní Měcholupy 491/52                  264             588 
  Horní Měcholupy 491/53                  264             589 
  Horní Měcholupy 491/54                  582             590 
  Horní Měcholupy 491/55                  243             591 
  Horní Měcholupy 491/56                  243             592 
  Horní Měcholupy 491/57                  244             593 
  Horní Měcholupy 491/58                  254             594 
  Horní Měcholupy 491/59                  684             595 
  Horní Měcholupy 491/60                  563             596 
  Horní Měcholupy 491/61                  579             597 
  Horní Měcholupy 491/62                  626             598 
  Horní Měcholupy 523/703  12873 
  Horní Měcholupy 523/705    4243 
 
b) Městská část Praha 15 se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a) včetně 
staveb podzemních  garáží a parkovišť na jinou fyzickou či právnickou osobu.“.  
 
Dosavadní body  71 až 92 se označují jako body 72 až 93. 
 

 
Čl. II 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince  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 




