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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 21. 3. 2013 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, 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 a obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 Sb. hl. m. Prahy, se mění 
takto: 
 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet: 
„Michle                       1742/8                                   110 
  Michle                       1744/1 (id. 2/6)                       341 
  Michle                       1746/1                                   358 
  Michle                       1748/17                                   4520 
  Michle                       1748/94                                   2901 
  Michle                       3360/1                                   109 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
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2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Liboc                                    1059/30                         252 
  Liboc                                    1061/176                         216 
  Liboc                                    1061/177                         12170 
  Liboc                                    1061/178                         80 
  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 8  na konci doplňuje tento výčet: 
„Bohnice             840/345   28 
  Bohnice   840/347   28 
  Bohnice   840/349   27 
  Bohnice   840/351   11 
  Bohnice   840/353   12 
  Bohnice   840/355   11 
  Bohnice   840/357   11 
  Bohnice   840/359   12 
  Bohnice   840/361   12 
  Bohnice   840/363   12 
  Bohnice   840/365   12 
  Bohnice   840/368   47 
  Bohnice   840/586   21 
  Bohnice   840/433   307 
  Bohnice   840/438   668 
  Bohnice   840/439   138 
  Bohnice   840/300   385 
  Bohnice   840/322   370 
  Bohnice   840/339   31 
  Bohnice   840/340   189 
  Bohnice   840/341   32 
  Bohnice   840/342   119 
  Bohnice   840/308   86 
  Bohnice   840/452   11 
  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 10 na konci doplňuje tento výčet: 
„Malešice                         806/642                          9 
  Malešice                         806/644                          9 
  Malešice                         806/646                          10 
  Malešice                         806/648                          10 
  Malešice                         806/650                          10 
  Malešice                         806/652                          10 
  Malešice                         806/598                          27 
  Malešice                         806/601                          25 
  Malešice                         806/603                          29 
  Malešice                         806/574                          32 
  Malešice                         806/576                          28 
  Malešice                         806/578                          28 
  Malešice                         806/580                          30 
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  Malešice                         806/582                          30 
  Malešice                         806/584                          32 
  Malešice                         806/741                          30 
  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 15 na konci doplňuje tento výčet: 
„Hostivař                         2218/4                                      28 
  Hostivař                         2218/5                                      124 
  včetně  staveb   „VD Hostivař – molo“   na  části   pozemku   parc. č.  2218/1                        
  a  „VD Hostivař  -  dvě přístupová schodiště  a  spojovací  chodník“  na  pozemcích        
  parc. č.  2218/4,  2218/5  a  části   pozemku parc. č. 2348/5 v  k. ú. Hostivař.“. 
 
6. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Březiněves na konci doplňuje tento výčet: 
„Březiněves                         274/3                                      625 
  Březiněves                          274/4                                      1108 
  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 – Řeporyje na konci doplňuje tento výčet: 
„Řeporyje                        1553/16                           49 
  Řeporyje                        1553/20                           71 
  Řeporyje                        1553/21                           37 
  Řeporyje                        1553/24                           168 
  Stodůlky                        151/330                           2150 
  Stodůlky                        151/331                           1730 
  stavby komunikací  včetně  chodníků, odvodňovacích vpustí a veřejných parkovacích stání 
  na pozemcích parc. č. 1553/16, 1553/20, 1553/21, 1553/24, 1553/1, 1582/2, 1582/3, 1592/4 
  v k. ú. Řeporyje a na pozemcích parc. č. 151/330, 151/331, 151/345 v k. ú. Stodůlky.“. 
 
8. V příloze č. 7 části A se v části Praha 17 na konci doplňuje tento výčet: 
„Řepy                                    1293/913                           149 
  Řepy                                    1293/914                            78 
  Řepy                                    1293/915                            396 
  Řepy                                    1293/916                            302 
  Řepy                                    1293/917                            385 
  Řepy                                    1293/919                            124 
  Řepy                                    1293/920                            70 
  Řepy                                    1293/992                            366 
  Řepy                                     2146                                        2 
  Řepy                                     2147                                        1 
  Řepy                                     2149                                        51 
  Řepy                                     2157                                        52 
  Řepy                                     2158                                        57 
  Řepy                                     2159                                        3 
  Řepy                                     2160                                        161 
  Řepy                                     2161                                         41 
  Řepy                                     2162                                         11 
  Řepy                                     2163                                         164 
  Řepy                                     2164                                         19 
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  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“. 
 
9. V příloze č. 7 části B se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet: 
„Žižkov 
  Veřejné osvětlení související se stavbou „Zahradní cesta na Jarově“ (5 ks stožárů) 
  na pozemku parc. č. 2931/149 v k. ú. Žižkov v pořizovací hodnotě 226 178 Kč.“. 
 
10. V příloze č. 7 části B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Břevnov                        135/7                                         1 
  Břevnov                        135/8                                         1 
  Břevnov                        2355/4                                         849 
  Břevnov                        3643/10                             174 
  Břevnov                        3692/9                                         23 
  Břevnov                        3857/5                                         35 
  Bubeneč                        1596/3                                         58 
  Dejvice                        4131/4                                         483“. 
 
11. V příloze č. 7 části B se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet: 
„Strašnice                         3443/3                                         50 
  Strašnice                         4522/10                             82“. 
 
12. V příloze č. 7 části B se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet: 
„Modřany 
  stavba  veřejného  osvětlení  „Veřejný  oddechový  a  sportovní  areál  VOSA  u  ZŠ  
  prof. Švejcara,  Praha 12 Modřany“ (5 ks stožárů)  na  pozemcích   parc. č. 4137/208  
  a 4137/334  v k. ú. Modřany  v pořizovací  hodnotě 299 765 Kč.“.  
 
13. V příloze č. 7 části B se v části  Praha – Zbraslav na konci doplňuje tento výčet: 
„Zbraslav 
  stavba  „Rekonstrukce lesoparku Belveder – oddílná srážková kanalizace“   na  pozemku   
  parc. č. 1974   v   k. ú. Zbraslav v pořizovací hodnotě 350 227,20 Kč.“. 
 
14. V příloze č. 10 se za bod 19 vkládá bod 20, který včetně nadpisu zní: 
„20. Městská část Praha 4 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území                        parc. č.                                     výměra (m2) 
Michle                                   1742/8                                         110 
Michle                                   1744/1 (id. 2/6)                            341 
Michle                                   1746/1                                         358 
Michle                                   1748/17                                         4520 
Michle                                   1748/94                                         2901 
Michle                                   3360/1                                         109 
 
b) Městská část Praha 4  se    zavazuje, že   nepřevede   pozemky   uvedené   v písmenu  a)  
na jinou fyzickou či  právnickou osobu.“. 
 
Dosavadní body 20 až 96 se označují jako body 21 až 97. 
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15. V příloze č. 10 se za bod 33 vkládá  bod 34, který včetně nadpisu zní:  
„34. Městská část Praha 6 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí:  
 
kat. území                        parc. č.                                    výměra (m2) 
Liboc                                   1059/30                                         252 
Liboc                                   1061/176                             216 
Liboc                                   1061/177                            12170 
Liboc                                   1061/178                             80 
 
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)  pro potřeby   
školních a  mimoškolních aktivit. 
 
d) V případě změny využití pozemků uvedených v písmenu a) je městská část Praha 6 
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  34  až  97 se označují jako body 35 až 98. 
 
16. V příloze č. 10 se za bod 74 vkládá bod 75, který včetně nadpisu zní: 
„75. Městská část Praha - Březiněves 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území                       parc. č.                                   výměra (m2) 
Březiněves                       274/3                                        625 
Březiněves                        274/4                                        1108 
 
b) Městská část Praha - Březiněves se zavazuje, že nepřevede pozemky uvedené v písmenu a) 
na jinou fyzickou či právnickou osobu.“. 
 
Dosavadní body 75 až 98 se označují jako body 76 až 99. 
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Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 


