
3.  
 

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  27. 2. 2014 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, obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2013 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 12/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2013 Sb. hl. m. Prahy a obecně 
závazné vyhlášky č. 21/2013 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Dolní Chabry na konci doplňuje tento výčet: 
„Dolní Chabry 1398/3           284 
  včetně stavby chodníku na pozemku, která není předmětem zápisu v KN.“.  
 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Šeberov  na konci doplňuje tento výčet: 
„Šeberov              99/11           174 
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  Šeberov            191/2             36 
  Šeberov            1449/38 102 
  Šeberov            1449/40 1809 
  Šeberov            1449/47 163 
  Šeberov            1520/22 18 
  včetně staveb komunikací na pozemcích parc. č. 191/2, 1449/38, 1449/40, 1449/47                
  a 1520/22, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
   v KN.“. 
 
3. V příloze č. 7 části B se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet: 
„Vinohrady           3801             209 
  Vinohrady           3804             214“   
 
4. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 4  na konci doplňuje tento výčet: 
„Nusle                       2910/193 169      budova bez č. evid/č. pop.“. 
 
5. V příloze č. 7 části B  se v části Praha 6 konci doplňuje tento výčet: 
„Dejvice          4049/14  136 
 Dejvice          2056             300 
 Dejvice          2168             1998 
 Dejvice          4135/1             622 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
 v KN.“. 
 
   
 
 

Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2014. 
 
 
 
 
 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
primátor hlavního města Prahy v. r. 

 
 
 

Jiří Vávra 
I. náměstek primátora hlavního města Prahy v. r. 
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