
 
 

 
 

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 13. 2. 2020 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. 
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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, 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. 
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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, obecně závazné vyhlášky č. 10/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
12/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 15/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 18/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 20/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 21/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 24/2017 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2018 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 5/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2018 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 8/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2018 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2018 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2019 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2019 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2019 Sb. 
hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 20/2019 
Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet: 
„Libeň                44             32 
 Libeň                         47             902 
 Libeň                         48/1             304 
 Libeň                         48/3             23 
 Libeň                         49/1             1879 
 Libeň                         3723/7  257 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet: 
„Hostivař             88/1             527 
 Hostivař             88/2             30 
 Hostivař             2741/21 6502 
 Hostivař             2741/45 452 
 Hostivař             2741/47 386 
 Hostivař             2741/49 249 
 Horní Měcholupy 509/1             18763 
 Horní Měcholupy 509/175 4948 
 Horní Měcholupy 509/251 1052 
 Horní Měcholupy 509/252 2031 
 Horní Měcholupy 509/308 106 
 Horní Měcholupy 509/383 4482 
 Horní Měcholupy 509/385 6078 
 Horní Měcholupy 509/386 99 
 Horní Měcholupy 509/409 71 
 Horní Měcholupy 509/410 510 
 Horní Měcholupy 509/412 189 
 Horní Měcholupy 509/413 512 
 Horní Měcholupy 509/416 2190 
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 Horní Měcholupy 509/417 319 
 Horní Měcholupy 509/419 1216 
 Horní Měcholupy 601/96             376 
 včetně staveb a terénních úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 17 na konci doplňuje tento výčet: 
„Řepy                         170/2             5 
 Řepy                         1142/96 1025 
 Řepy                         1142/222 292 
 Řepy                   1142/223 158 
 Řepy                         1142/244 19 
 Řepy                         1142/245 7 
 Řepy                         1142/307 69 
 Řepy                         1165             215 
 Řepy                         1293/165 1027 
 Řepy                         1423             59 
 Řepy                         1469             598 
 Řepy                         1470/6             84 
 Řepy                         1471             191 
 Řepy                         1473             41 
 Řepy                         1476/2             58 
 Řepy                         1476/6             9 
 Řepy                         1476/7             219 
 Řepy                         1476/8             3 
 Řepy                         1497/1             10 
 Řepy                         1502/94 33 
 Řepy                         1502/95 93 
 Řepy                         2132/2             247 
 Řepy                         2254             127 
 Řepy                         2259             239 
 Řepy                         2260             139 
 Řepy                         2263             55 
 Řepy                         2265             76 
 Řepy                         2268/5  44 
 Řepy                         2269             95 
 Řepy                         2276             169  
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
4. V příloze č. 10 se za bod 233 vkládá bod 234, který včetně nadpisu zní: 
„234. Městská část Praha 15 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území                    parc. č.       výměra (m2)                   
Hostivař             2741/21 6502 
Horní Měcholupy 509/1            18763 
Horní Měcholupy 509/175 4948 
Horní Měcholupy 509/383 4482 



5 
 

Horní Měcholupy 509/385 6078 
 
b) Městská část Praha 15 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či 
právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 15 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající využití.“.  
 
Dosavadní body 234 až 332 se označují jako body 235 až 333. 
 
 
 

 
Čl. II 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020. 

 
 
 

MUDr. Zdeněk  H ř i b,  v. r. 
primátor hlavního města Prahy 

 
doc. Ing. arch. Petr  H l a v á č e k,  v. r. 

I. náměstek primátora hlavního města Prahy 
 




