
11.  
 

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 26. 11. 2015 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 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. 
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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, obecně 
závazné vyhlášky č. 21/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky             
č. 7/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 9/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2014 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2014, obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2015, obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2015, obecně závazné vyhlášky č. 5/2015, obecně závazné vyhlášky č. 6/2015 a obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2015, se mění takto: 
 
 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 2 na konci doplňuje tento výčet: 
„Vinohrady 1177 (id. 549/8320) 42 budova bez č. p./č. e. (id. 549/8320) 
  Vinohrady 1178 (id. 4941/8320) 221 
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  Vinohrady 4079/14 1187 
  Vinohrady 4079/15 1184 
  Vinohrady 4079/16 292 
  Vinohrady 4079/17 39 
  Vinohrady 4079/18 111 

vč. stavby komunikace na pozemku  parc. č.  4079/14;   staveb, terénních a sadových úprav  
a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet: 
„Michle 3200/3             9 
  Michle 3200/4             245 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet: 
„Prosek 192/2 (id. 11/16) 568   

vč. staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
v KN“. 

 
4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet: 
„Modřany 8 1003 4  
 vč. staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“.                                    
 
5. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Koloděje na konci doplňuje tento výčet: 
„Koloděje 712/7          1610 
  Koloděje 712/10          176 
  Koloděje 712/13          599 
  Koloděje 712/17          187 
  Koloděje 712/25          183 

včetně komunikační stavby, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou 
předmětem zápisu v KN“. 
 

6. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Slivenec na konci doplňuje tento výčet: 
„Slivenec 495/1          221 
  Slivenec 496/8          1 
  Slivenec 496/9          1260 
  vč. terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
7. V příloze č. 7 části B se v části Praha 2 na konci doplňuje tento výčet: 
„Vinohrady 4079/19 27 
  Vinohrady 4079/20 27 
  včetně staveb chodníků na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
8. V příloze č. 7 části B se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet: 
„Komořany 694/2 5“. 
 
9. V příloze č. 7 části B se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet: 
„Stodůlky 1050/321 137 
  Stodůlky 2693/7             249 
  Stodůlky 2693/8             84“. 
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10. V příloze č. 7 části B se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet: 
„Černý Most 92/2            147 
  Černý Most 92/5            140 
  včetně staveb bez č. pop., sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu  
  v KN“.   
 
11. V příloze č. 7 části B se v části Praha 19 na konci doplňuje tento výčet: 
„Kbely             1976/34 325 
  Kbely             1976/35 58 
  Kbely             1976/37 50 
  Kbely  1976/38 162 
  včetně terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
12. V příloze č. 7 části B se v části Praha 16 na konci doplňuje tento výčet: 
„Radotín 823/25            590 
  Radotín 823/87   86 
  včetně terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.  
 
13. V příloze č. 7 části B se v části Praha 17 na konci doplňuje tento výčet: 
„Řepy 1410/1                      1386 
  Řepy 1411/20          177 
  Řepy 1411/27          56 
  Řepy 1241/25          433 
  Řepy 1352/146          250 
  Řepy 1378/10          2 774“. 
 
14. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Zličín na konci doplňuje tento výčet: 
„Zličín 811/37                     415 
 Zličín 811/38                     1 
 Zličín 811/39                     152“. 
 
15. V příloze č. 10 se za bod 25 vkládá bod 26, který včetně nadpisu zní:  
„26. Městská část Praha 4 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.  výměra(m2)  
Michle  3200/3                 9 
Michle   3200/4               245 
 
b) Městská část Praha 4 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 4 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
využití, pozemky tvoří jeden funkční celek s budovou bez č. pop./č. evid. a pozemky  
parc. č. 1020/2 a 1020/3 v k. ú. Michle ve svěřené správě městské části Praha 4. 
 
d) Městská část Praha 4 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
parcelní čísla a jejich výměry; není oprávněna tyto pozemky dělit ani scelovat.“. 
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Dosavadní body 26 až 156 se označují jako body 27 až 157. 
 
 
16. V příloze č. 10 se za bod 68 vkládá bod 69, který včetně nadpisu zní: 
„69. Městská část Praha 9 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.                     výměra (m2)  
Prosek           192/2 (id. 11/16) 568   
 
b) Městská část Praha 9 je oprávněna převést podíl uvedený v písmenu a) pouze stávajícím 
nájemcům bytového domu č. pop. 386 v k. ú. Prosek. 
 
c) Městská část Praha 9 je povinna ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy s třetí 
osobou převést na účet hlavního města Prahy 50 % z prodejní ceny podílu, přičemž prodej 
bude uskutečněn minimálně za cenu obvyklou, stanovenou podle zvláštního předpisu platného 
ke dni uzavření kupní smlouvy.“. 
 
Dosavadní body 69 až 157 se označují jako body 70 až 158. 
 
 
17. V příloze č. 10 se za bod 94 vkládá bod 95, který včetně nadpisu zní:            
„95. Městská část Praha 12 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
       
kat. území parc. č.  výměra (m2)   č. pop. 
Modřany    8              1003                   4 
 
b) Městská část Praha 12 není oprávněna převést nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu.“.  
 
Dosavadní body 95 až 158 se označují jako body 96 až 159.    
 
 
18.  V příloze č. 10 se za bod 143 vkládá bod 144, který včetně nadpisu zní:  
„144. Městská část Praha – Slivenec: 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.  výměra (m2) 
Slivenec 495/1                    221 
  Slivenec 496/8                    1 
  Slivenec 496/9                    1260 
 
b) Městská část Praha - Slivenec není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) 
na jinou fyzickou či právnickou osobu.  
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c) Městská část Praha – Slivenec je povinna pozemky uvedené v písmenu a) využívat jako 
hřiště mateřské školy“.“   
 
Dosavadní body144 až 159 se označují jako body 145 až 160. 
 
 

 
Čl. II 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. 

 
 

 
 
 
 
 

Adriana  K r n á č o v á, v. r. 
primátorka hlavního města Prahy 

 
 

Petr  D o l í n e k, v. r. 
náměstek primátorky hlavního města Prahy 
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