
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 25. 5. 2017 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 
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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. 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 
závazné vyhlášky č. 4/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 Sb. hl. m. Prahy, 



3 
 

obecně závazné vyhlášky č. 8/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2016 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
15/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 18/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2017 Sb. hl. m. Prahy a 
obecně závazné vyhlášky č. 10/2017 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
 
1. V příloze č. 4 části A položka č. 385 zní: 

„ 
385. 185/2001 Sb. § 39 

odst. 7  
zpracování na základě hlášení podle odstavců 
2, 5 a 6 evidence odpadů a způsobů nakládání 
s nimi, převzatých autovraků a způsobů jejich 
zpracování, typu, množství a způsobů 
zpracování, využití, nebo odstranění 
elektroodpadu, údajů o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů; 
zasílání těchto evidencí každoročně do 
15. dubna kalendářního roku následujícího 
po kalendářním roce, za který je hlášení 
podáváno, Ministerstvu životního prostředí a 
Magistrátu hlavního města Prahy 

“. 
  

2. V příloze č. 4 části A se položky č. 386 až 388 zrušují. 
 
Dosavadní položky č. 389 až 465 se označují jako položky č. 386 až 462. 
 
 

3. V příloze č. 4 části A položka č. 456 zní: 
„ 

456. 201/2012 Sb. § 11 
odst. 3  

vydávání závazného stanoviska k umístění, 
provedení a užívání stavby stacionárního zdroje 
neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu 

“. 
 

4. V příloze č. 4 části A se za položku č. 456 vkládají nové položky č. 457 a 458, které znějí: 
„ 

457. 201/2012 Sb. § 17 
odst. 2 
věta 
první  

upozornění provozovatele stacionárního zdroje 
umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve 
stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o 
prostory užívané pro podnikatelskou činnost, 
na existenci důvodného podezření na porušení 
povinností provozovatele stacionárního zdroje 
stanovených v § 17 odst. 1 zákona o ochraně 
ovzduší, včetně poučení provozovatele 
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stacionárního zdroje o jeho povinnostech a o 
následcích opakovaného důvodného podezření 
na jejich porušení v podobě provedení kontroly   

458. 201/2012 Sb. § 17 
odst. 2 
věta 
druhá 

provádění kontrol dodržování povinností 
provozovatele stacionárního zdroje umístěného 
v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro 
rodinnou rekreaci,  nejde-li o prostory užívané 
pro podnikatelskou činnost, v případě 
opakovaného důvodného podezření, že 
provozovatel zdroje nadále nebo opětovně 
porušuje některou z povinností podle § 17 
odst. 1 zákona o ochraně ovzduší 

     “. 
 
   Dosavadní položky č. 457 až 462 se označují jako položky č. 459 až 464. 
 
 

5. V příloze č. 4 části A položky č. 461 až 463 znějí:  
 „ 

461. 201/2012 Sb. § 24 
odst. 1  

projednávání přestupků podle tohoto 
zákona 

462. 201/2012 Sb. § 26 
odst. 4 

projednávání správních deliktů podle § 25 
odst. 1 písm. d), e), g), h), j), k), l), n), o), 
q), § 25 odst. 4 písm. a) a § 25 odst. 6 
písm. j) zákona o ochraně ovzduší, jsou-li 
spáchány v souvislosti s provozem 
stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny 
v příloze č. 2 k tomuto zákonu, nebo nejsou 
spáchány v souvislosti s provozem 
stacionárních zdrojů 

463. 201/2012 Sb. § 27 
odst. 5 

dozor nad dodržováním ustanovení tohoto 
zákona a předpisů podle něj vydaných v 
rozsahu své působnosti 

     “. 
 

6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Břevnov 830/4 122 
 Břevnov 3587/3 69 
 Dejvice 2503 1025 
 Dejvice 2505 601 
 Dejvice 2513/1 467 
 Dejvice 2519/11 603 
 Dejvice 2519/47 60 
 Dejvice 2519/48 221 
 Dejvice 2520 221 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  v KN“. 
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7. V příloze č. 7 části A se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet: 
„Stodůlky 2860/19                            258 

    Stodůlky 2860/20                              48 
    Stodůlky 2860/21                            147 
    Stodůlky 2860/22                              48 
    Stodůlky 2860/24                            200 
    Stodůlky 2860/25                            948 
    Stodůlky 2860/26                            824 
    Stodůlky 2860/28                            318 
    Stodůlky 2860/249                        4204 
    včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
8. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Ďáblice na konci doplňuje tento výčet:  
„Ďáblice                         1729/115                      14681 
  Ďáblice                         1729/256                            68 
včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
9. V příloze č. 7 části A se v části Praha 16 na konci doplňuje tento výčet:  
„Radotín                         929                                    331 
  Radotín                         915/1                               8855 
  Radotín                         915/7                                   38 
  Radotín                         915/10                             1106 
  Radotín                         945/4                                 954 
  Radotín                         1108/163                             29 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
10. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Suchdol  na konci doplňuje tento výčet: 
„Suchdol  2222                                  3095  
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
11. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Zbraslav na konci doplňuje tento výčet: 
„Zbraslav                         683/1                                113 
 Zbraslav                          683/8                                    7 
 Zbraslav                          691/13                                50 
 Zbraslav                          1894/3                               256 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
12. V příloze č. 7 části B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Břevnov 3550/1  136 
 Břevnov 3550/2 34 
 Břevnov 3565/1 13  
 Břevnov 3565/2 3 
 Břevnov 3571 370 
 Břevnov 3573 784 
 Břevnov 3587/1 205 
 Břevnov 3617/1 144 
 Břevnov 3617/3 1 
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 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  v KN“. 
 
13. V příloze č. 10 se za bod 63 vkládá bod 64, který včetně nadpisu zní: 
„64. Městská část Praha 6 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.              výměra (m2) 
Dejvice 2513/1 467 
Dejvice 2519/47 60 
Dejvice 2520 221 
 
b) V případě převodu pozemku parc. č. 2519/47 v k. ú. Dejvice a jakýchkoliv částí pozemků parc. 
č. 2513/1, 2520 v k. ú. Dejvice, je městská část Praha 6 povinna převést do 30 dnů ode dne 
uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 50 % z kupní ceny těchto pozemků.“. 
 
Dosavadní body 64 až 225 se označují jako body 65 až 226. 
  
14. V příloze č. 10 se za bod 194 vkládá bod 195, který včetně nadpisu zní: 
„195. Městská část Praha 16 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území                        parc. č.                        výměra (m2)                             
Radotín                               929                               331 
Radotín                               915/1                          8855 
Radotín                               915/7                              38     
Radotín                               915/10                        1106  
Radotín                               945/4                            954 
Radotín                             1108/163                         29 
 
b) Městská část Praha 16 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 
či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 16 je povinna využívat pozemek parc. č. 945/4, uvedený v písmenu a), který 
přešel do vlastnictví hlavního města Prahy ze Státního pozemkového úřadu smlouvou o bezúplatném 
převodu pozemku č. 1001991401 ze dne 30. 7. 2014, k zastavění veřejně prospěšnou stavbou 
nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně. 
 
d) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, na 
základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce, pro kterou by nebyl 
pozemek nebo jeho část využit k zastavění stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro bydlení 
nebo k realizaci zeleně, je městská část Praha 16 povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí 
pozemku ze svěřené správy za účelem jeho převedení zpět na Státní pozemkový úřad za podmínek, 
za jakých byl převeden na hlavní město Prahu, a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí účinnosti obecně 
závazné vyhlášky hlavního města Prahy o změně závazné části územně plánovací dokumentace nebo 
změny regulačního plánu nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. Jestliže nebude 
možné pozemek převést zpět na Státní pozemkový úřad, protože bude ve vlastnictví třetí osoby, je 
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městská část Praha 16 povinna ve stejné lhůtě poskytnout Státnímu pozemkovému úřadu náhradu za 
tento pozemek v penězích, výše náhrady bude rovna ceně pozemku ke dni uzavření smlouvy, na 
jejímž základě byl tento pozemek hlavnímu městu Praze převeden, a to podle cenového předpisu 
platného k témuž dni.“.   
 
Dosavadní body 195 až 226 se označují jako body 196 až 227. 
 
15. V příloze č. 10 se za bod 207 vkládá bod 208, který včetně nadpisu zní: 
„208. Městská část Praha - Suchdol 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.              výměra (m2) 
Suchdol 2222 3095 
  
b) Městská část Praha - Suchdol není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha - Suchdol je povinna využít pozemek uvedený v písmenu a) v souvislosti se 
záměrem zřízení pietního území - hřbitova, urnového háje a rozptylové louky.“. 
 
Dosavadní body 208 až 227 se označují jako body 209 až 228. 

 
 
 

Čl. II 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017 s výjimkou bodů 1  
až 5, které nabývají účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová, v. r. 
primátorka hlavního města Prahy 

 
 

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