
 
 

 
 

9. 
 

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 22. 5. 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. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
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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. 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 
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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, obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
6/2020 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 7/2020 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet: 
„Žižkov 3541/33 170 
  Žižkov 3541/34     3  
  Žižkov 3561/1   785 
  Žižkov 3561/2             108  
  Žižkov 3561/3                 1 
  Žižkov 3561/5               74  
  Žižkov 3561/8               14 
  Žižkov 3561/10 317 
  Žižkov 3626/5               89 

včetně staveb a terénních úprav na pozemcích a komunikační stavby na pozemcích parc. č. 
3566/1,  3541/31 a 3606/6 v k. ú. Žižkov, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3: 
slova 
„Žižkov 400              614       1050 
  Žižkov 401/1                165 
  včetně terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 
nahrazují slovy: 
„Žižkov 400              614       1050 
  Žižkov 401              165 
  včetně terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet: 
„Krč             1726/1              248 
  Krč             1727/1                53   

včetně stavby kříže na pozemku parc. č. 1726/1 v k. ú. Krč, 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 9 na konci doplňuje tento výčet: 
„Střížkov 500/28              136 
  Střížkov 500/29             976 
  Vysočany 431/3             847 
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  Vysočany 476           1673 
  Vysočany 480/1           8576 
  Vysočany 1971/10 703 
  Prosek 1121/55       33721 
  Prosek 1121/94 106  
  Prosek 1121/100 197    
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet: 
„Stodůlky 150/63           1127 
  Stodůlky 2160/165 275 
  Stodůlky 2160/340       1945 
  Stodůlky 2171/32   63  
  Stodůlky 2171/33   39 
  Stodůlky 2780/44 696 
  Stodůlky 2780/564 144 
  Stodůlky 2780/567 336 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
6. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Nebušice na konci doplňuje tento výčet: 
„Nebušice 1215/6                 8“. 
 
7. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Řeporyje na konci doplňuje tento výčet: 
„Řeporyje 1698              525        95 
  Řeporyje 1700              166 
  Řeporyje 1707/37  574 
  Řeporyje 1707/38  147 

včetně 148 ks betonových panelů, staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem 
zápisu v KN“. 

 
8. V příloze č. 7 části B se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet: 
„Modřany 3959              366 
  Modřany 3960/1              523  
  Modřany 3960/2              251   
  Modřany 3961/1              247“. 
 
9. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Dubeč na konci doplňuje tento výčet: 
„Dubeč 

27 ks sloupů VO č. ev. 017282 – 017303, 017308 – 017313 v ulicích Kolocova a U Lipové aleje, 
v celkové pořizovací hodnotě 1 415 333 Kč“. 

 
10. V příloze č. 7 části B se v části Praha 16 na konci doplňuje tento výčet: 
„Radotín  1455/11  1323 
  včetně stavby cyklostezky A1 na pozemku parc. č. 1455/11, která není předmětem zápisu v KN“. 
 
11. V příloze č. 10 se v bodu 17 písm. a)  
slova 
„Žižkov 400              614             1050 
  Žižkov    401/1  165 
nahrazují slovy: 
„Žižkov    400              614              1050 
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  Žižkov    401              165“.  
 
12. V příloze č. 10 se za bod 135 vkládají body 136 a 137, které včetně nadpisu znějí: 
„136. Městská část Praha 9 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.            výměra (m2) 
Vysočany 431/3              847 
Vysočany 476            1673 
Vysočany 480/1            8576 
 
b) Městská část Praha 9 je povinna u pozemků uvedených v bodu a) zachovat stávající využití. 
 
137. Městská část Praha 9 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.            výměra (m2) 
Prosek            1121/55  33721 
 
b) Městská část Praha 9 není oprávněna převést pozemek uvedený u písmene a) na jinou fyzickou 
či právnickou osobu, vyjma funkčně souvisejících částí (předzahrádky a vstupy) s bytovými domy 
č. pop. 749-756, 759-764 a objekty č. pop. 758, 779 a 818 v ulici Kytlická, bytovými domy 
č. pop. 776 a 777 v ulici Jetřichovická, bytovými domy č. pop. 765-775 a objektem č. pop. 778 
v ulici Lovosická. V případě převodu částí pozemku je městská část Praha 9 povinna převést 
do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 50 % z kupní ceny tohoto 
pozemku.“.  
 
Dosavadní body 136 až 341 se označují jako body 138 až 343. 
 
13. V příloze č. 10 se za bod 298 vkládá bod 299, který včetně nadpisu zní: 
„299. Městská část Praha - Řeporyje 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
kat. území parc. č.          výměra (m2) č. pop. 
Řeporyje 1698              525                95 
Řeporyje 1700              166 
Řeporyje 1707/37  574 
Řeporyje 1707/38  147 
 
b) Městská část Praha - Řeporyje není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu.“. 
 
Dosavadní body 299 až 343 se označují jako body 300 až 344. 

 
 
 

Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020. 
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primátor hlavního města Prahy 

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