
12.  
 

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 16. 6. 2016 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, 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 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky  
č. 3/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2015 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 11/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
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závazné vyhlášky č. 4/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2016 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky  
č. 11/2016 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet: 
 „2 ks sanitních vozidel zn. Mercedes Benz 416 (3A2 8075, 3A2 9606) včetně 2 sad záložních 
kol v celkové pořizovací hodnotě 5 374 920 Kč“. 
 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet: 
„Nové Město 2011/2      224 
  Nové Město 2011/4    1056“. 
 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet: 
„Libeň             647/22      322 
  Libeň             693     1797 
  Libeň   699/1     9486 

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: 
„Strašnice 2551/1       166                                    
  Strašnice 2551/27   3044 
  Strašnice 2551/28   1395 
  Strašnice 2551/29     302 
  Strašnice 2551/30     755 
  Strašnice 2551/33       57 
  Strašnice 2551/40       20 
  Strašnice 2551/46       60 
  Strašnice 2551/49       16 
  Strašnice 2849/7        226 
  Vršovice 1416/1        110 součástí je stavba bez č. pop. 

včetně stavby garáže umístěné na pozemku parc. č. 1416/1, jež je součástí parc. č. 1416/1 
v k. ú. Vršovice a staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v 
KN“. 

 
5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 20 na konci doplňuje tento výčet: 
„Horní Počernice 4105/43 320 
  včetně terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
6. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Lysolaje na konci doplňuje tento výčet: 
„Lysolaje 494      7354 

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 - Suchdol  na konci doplňuje tento výčet: 
„Sedlec 393/3     2689 
  Sedlec 393/4         29   
  Sedlec 394       347 

včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
v KN“. 
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8. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Vinoř na konci doplňuje tento výčet: 
„Vinoř            404/20        64 
  Vinoř   642/1      928 
  Vinoř             642/2      491 
  včetně terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
9. V příloze č. 7 části B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Dejvice 694      419        510“. 
 
10. V příloze č. 7 části B se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet: 
„Prosek 1380/1       742 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v 
KN“. 
 
11. V příloze č. 7 části B se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet: 
„Kyje             3/2      245 
  Kyje             8/3      125 
  Kyje             8/5       10 
  Kyje    84/7      164 
  Kyje             84/8    1240 
  Kyje             84/10       168 
  Kyje            1719/3    1961 
  Kyje            2717/9        24 
  Kyje            2724/2      302 
  Kyje            2724/4        48“. 
 
12. V příloze č. 7 části B se v části Praha 20 na konci doplňuje tento výčet: 
„Horní Počernice  4449/16  13 
  Horní Počernice  4451/16  11031 
  Horní Počernice  4451/17  1163 
  Horní Počernice  4452/1    35643 
  Horní Počernice  4452/2    4309 
  Horní Počernice  4452/7    504 
  Horní Počernice  4452/9    557 
  Horní Počernice  4453/4    3962 
  Horní Počernice  4453/9    1721 
  Horní Počernice  4561/1    2582 

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

 
13. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Nedvězí na konci doplňuje tento výčet: 
„Nedvězí u Říčan  118/2       49“. 
 
14. V příloze č. 10 se za bod 70 vkládá bod 71, který včetně nadpisu zní: 
„71. Městská část Praha 8 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.      výměra (m2) 
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Libeň             647/22         322 
Libeň             693        1797 
Libeň             699/1        9486 
 
 
b) Městská část Praha 8 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 8 je povinna pozemky uvedené v písmenu a) využít v souladu se 
záměrem vybudování centrálního parku.“. 
 
Dosavadní body 71 až 189 se označují jako body 71 až 190. 
 
 
15. V příloze č. 10 se za bod 91 vkládá bod 92, který včetně nadpisu zní: 
„92. Městská část Praha 10 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území  parc.  č.   výměra (m2) č. pop. 
Strašnice 2551/1             166 
Strašnice 2551/27 3044 
Strašnice 2551/28 1395 
Strašnice 2551/29 302 
Strašnice 2551/30 755 
Strašnice 2551/33  57 
Strašnice 2551/40  20 
Strašnice 2551/46  60 
Strašnice 2551/49  16 
Vršovice 1416/1             110 součástí je stavba bez č. pop. 
  
b) Městská část Praha 10 není oprávněna převést pozemky parc. č. 2551/1, 2551/27, 2551/28, 
2551/29, 2551/30, 2551/33, 2551/40, 2551/46 a 2551/49 v k. ú. Strašnice na jinou fyzickou 
či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 10 je povinna zachovat stávající využití pozemků parc. č. 2551/1, 
2551/27, 2551/28, 2551/29, 2551/30, 2551/33, 2551/40, 2551/46 a 2551/49 v k. ú. Strašnice 
(ostatní plocha - zeleň, ostatní plocha – ostatní komunikace). 
 
d) Městská část Praha 10 je povinna v případě převodu pozemku parc. č. 1416//1 včetně 
stavby garáže bez č. pop.  na tomto pozemku umístěné v k. ú. Vršovice, převést do 30 dnů ode 
dne uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 50 % z kupní ceny těchto 
nemovitostí.“.  
 
Dosavadní body 92 až 190 se označují jako body 93 až 191. 
 
 
16. V příloze č. 10 se za bod 161 vkládá bod 162, který včetně nadpisu zní: 
„162. Městská část Praha - Lysolaje 
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a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.   výměra (m2) 
Lysolaje  494        7354 
 
b) Městská část Praha - Lysolaje není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) 
na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha - Lysolaje je povinna pozemek uvedený v písmenu a) využít v souladu 
se záměrem městské části pro sportovní a rekreační účely.“. 
 
Dosavadní body 162 až 191 se označují jako body 163 až 192. 
 
 
17. V příloze č. 10 se za bod 174 vkládá bod 175, který včetně nadpisu zní: 
„175. Městská část Praha - Suchdol 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.    výměra (m2) 
Sedlec              393/3        2689 
Sedlec              393/4            29   
Sedlec              394          347 
 
b) Městská část Praha - Suchdol není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) 
na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha - Suchdol je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat 
stávající využití (zeleň).“. 
 
Dosavadní body 174 až 192 se označují jako body 175 až 193. 
 
 
 

Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2016. 
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová, v. r. 
primátorka hlavního města Prahy 

 
 

Petr Dolínek, v. r. 
  náměstek primátorky hlavního města Prahy 


	Adriana Krnáčová, v. r.
	Petr Dolínek, v. r.



