
 

16. 
 

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 11. 11. 2021 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. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
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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 vyhlášky č. 14/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
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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, obecně 

závazné vyhlášky č. 7/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2020 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 11/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2020 Sb. hl. 

m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 16/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 19/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2021 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 6/2021 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2021 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2021 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 11/2021 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2021 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné 

vyhlášky č. 13/2021 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 

 

 

1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 

„Břevnov 192/63                1 

  Břevnov 3768/20    7 

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

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet: 

„Michle 2615             247 

  Michle 2628/18 544 

  Michle 2696/2               53 

  Michle 3401/4                8 

  Michle 3401/5               70 

  Michle 3401/6               24 

  Strašnice 997/1             2730 

  Strašnice 3220/27         2085 

  Strašnice 1463/19 600 

  Strašnice 1463/31 172  

  Strašnice 2798/1           4636 

  Strašnice 2798/416       1374 

  Strašnice 2796/524           14 

  Strašnice 2809/17  984 

  Strašnice       2809/65    16 

  Strašnice       2813/6              170 

  Strašnice       2814/10   221 

  Strašnice 3220/11 9200 
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Strašnice 3220/48 936 

Strašnice 4021/12 508 

Strašnice 4021/19 6619 

Strašnice 4021/32 3608 

Strašnice 4022/23 263 

Strašnice 4489/24 68 

Strašnice 4489/25 104 

Strašnice 4489/26 188 

Strašnice 4491/8             739 

Strašnice 4491/9             778 

Strašnice 4021/7             102 

Strašnice 4021/25 492 

Strašnice 4021/26 450 

Strašnice 4021/27 133 

Strašnice 4021/29 195 

Strašnice 4021/30 440 

Záběhlice 1457/5             363 

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

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 16 na konci doplňuje tento výčet: 

„Radotín 2436              29    stavba bez č. pop./č. ev. 

  Radotín 2437          1890  

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

 

4. V příloze č. 7 části B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 

„Břevnov 185/4      9  

  Břevnov 185/5             12 

  Břevnov 724/5           131 

  Břevnov 2557/182       172“. 

 

5. V příloze č. 7 části B se v části Praha-Slivenec na konci doplňuje tento výčet: 

„Slivenec 

14 ks sloupů veřejného osvětlení ev. č. 523912-523925 včetně kabelového vedení na pozemcích 

parc. č. 222/17, 222/18, 222/30, 1716, 1717 a 1792/3 v k. ú. Slivenec v pořizovací hodnotě 

46 585 Kč“. 

 

6. V příloze č. 10 se za bod 192 vkládají body 193 až 195, které včetně nadpisu zní: 

„193. Městská část Praha 10 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.                 výměra (m2) 

Strašnice     997/1                      2730 

Strašnice 3220/27                     2085 

  

b) Městská část Praha 10 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu, vyjma částí pozemku parc. č. 997/1 v k. ú. Strašnice, funkčně souvisejících 

se stavbou bez č. pop./č. ev. ve vlastnictví Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s. 

V případě převodu těchto částí je městská část Praha 10 povinna převést do 30 dnů ode dne 

uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 50 % z kupní ceny tohoto pozemku. 
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194. Městská část Praha 10 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:  

 

kat. území parc. č.        výměra (m2) 

Strašnice 1463/19   600 

Strašnice 1463/31   172  

Strašnice 2798/1             4636 

Strašnice 3220/11 9200 

Strašnice 4021/19 6619 

Strašnice 4021/32 3608 

 

b) Městská část Praha 10 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu. 

 

d) Městská část Praha 10 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající využití 

(veřejná sídlištní zeleň, chodníky). 

 

 

195. Městská část Praha 10 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území parc. č.     výměra (m2) 

Strašnice 4021/7             102 

Strašnice 4021/25 492 

Strašnice 4021/26 450 

Strašnice 4021/27 133 

Strašnice 4021/29 195 

Strašnice 4021/30 440 

Záběhlice 1457/5   363 

 

b) Městská část Praha 10 není oprávněna převést pozemky parc. č 4021/7, 4021/25, 4021/26, 

4021/27, 4021/29 a 4021/30 v k. ú. Strašnice na jinou fyzickou či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 10 je povinna u pozemků parc. č 4021/7, 4021/25, 4021/26, 4021/27, 4021/29 

a 4021/30 v k. ú. Strašnice zachovat stávající využití. 

 

d) Městská část Praha 10 je povinna v případě převodu části pozemku parc. č. 1457/5 u stavby 

technického vybavení ve vlastnictví PREdistribuce, a. s., v k. ú. Záběhlice, převést do 30 dnů 

ode dne uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 50 % z kupní ceny části pozemku.“. 

 

Dosavadní body 193 až 423 se označují jako body 196 až 426. 

 

 

7. V příloze č. 10 se za bod 358 vkládá bod 359, který včetně nadpisu zní: 

„359. Městská část Praha 16 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č    výměra (m2)            č. pop.  

Radotín 2436          29    stavba bez č. pop./č. ev. 
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Radotín 2437      1890  

 

b) Městská část Praha 16 není oprávněna převést nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou 

fyzickou či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 16 je povinna využívat nemovitosti uvedené v písmenu a) v souladu 

se záměrem vytvoření místa pro odpočinek a relaxaci.“. 

 

Dosavadní body 359 až 426 se označují jako body 360 až 427. 

 

 

 

Čl. II 

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 

 

 

 

 

 

 

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 

 


