
 

 

20. 
 

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 29. 11. 2012 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 a obecně závazné vyhlášky č. 17/2012 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
 
1.  V příloze č. 3 se položky č. 108 až 117 zrušují. 
 

Dosavadní položky č. 118 až 123 se označují jako položky č. 108 až 113. 
 
2.  V příloze č. 3 se doplňuje položka č. 114, která zní: 
 
 
 
„ 

114. Zákon č. 
201/2012 Sb. 

11 odst. 4 možnost vydat vyjádření k řízení podle odstavce 2 písm. b)  “ 
 
  . 
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3.  V příloze č. 4 v části A se položka č. 391 zrušuje. 
 

Dosavadní položky č. 392 až 441 se označují jako položky č. 391 až 440. 
 
4. V příloze č. 4 v části A se doplňují položky č. 441 až 447, které znějí: 
 
„ 441. Zákon č. 

201/2012 Sb. 
11 odst. 3 vydávání závazného stanoviska k územnímu a stavebnímu 

řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska 
ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených 
v příloze č. 2 k tomuto zákonu 

 

 442.  22 odst. 1 oprávnění uložit provozovateli provést v přiměřené lhůtě  
opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel 
stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto 
zákonu neplní povinnosti stanovené tímto zákonem 
a oprávnění vydat rozhodnutí o zastavení provozu 
stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto 
zákonu, pokud  provozovatel opatření ke zjednání nápravy 
ve stanovené lhůtě neprovedl     
 

 

 443.  22 odst. 4 ukládání podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci 
provozovatele stacionárního zdroje neuvedeného v příloze 
č. 2 k tomuto zákonu  

 

 444.  24 odst. 1 projednávání přestupků podle § 23 odst. 1 písm. a) 
a přestupků podle § 23 odst. 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), 
kterých se dopustí fyzická osoba jako provozovatel 
stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto 
zákonu 

 

 445.  26 odst. 4 projednávání správních deliktů právnických a podnikajících 
fyzických osob podle § 25 odst. 1 písm d), g), j), k), l), n), o) 
a § 25 odst. 4 písm a), 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   

 

 446.  27 odst. 5 dozor nad dodržováním povinností podle § 16 odst. 4 a dozor 
nad dodržováním povinností podle § 17 odst. 1 písm. a), b), 
c), d), g), h) a § 17 odst. 5 u provozovatelů stacionárních 
zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu 

 

 447.  30 odst. 1 aktivní zpřístupňování srozumitelných informací veřejnosti 
bez zbytečného odkladu 

“ 
  . 

   
 
5. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha 1  na konci doplňuje tento výčet: 
„Nové Město 
 1 ks hasičského vozidla (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě                      
 1 017 600 Kč.“.  
 
6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Bubeneč 2062/2           1913 
  Bubeneč 2062/3           2434 
  Bubeneč 2062/4           257 
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Bubeneč 2062/5           891 
Dejvice 3998/4           536 
Dejvice 3998/5           737 
Dejvice 3998/6           840 
Dejvice 3998/7           921 
Dejvice 3998/8           925 
Dejvice 3998/13         963 
Dejvice 3998/15         73 
Dejvice 3998/16         582 
Dejvice 3998/17         268 
Dejvice 3998/18         612 
Dejvice 3998/19         514 
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 13 na konci doplňuje tento výčet: 
„Stodůlky 3097/6           735 
  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
8. V příloze č. 7 části A  se za část Praha 15 vkládá nová část Praha – Benice, která včetně 
nadpisu zní:  
„Praha - Benice 
 Benice 
 1 ks hasičského  vozidla (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě                       
 1 017 600 Kč.“. 
 
9. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha - Běchovice  na konci doplňuje tento výčet: 
„Běchovice 
  1 ks hasičského vozidla (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě                    
  1 017 600 Kč.“. 
 
10. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Dolní Počernice  na konci doplňuje tento výčet: 
„Dolní Počernice 1328/4           138 
 Dolní Počernice 1613/1           1205 
 Dolní Počernice 1613/2           161 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
 v KN.“. 
 
11. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha - Ďáblice na konci doplňuje tento výčet: 
„Ďáblice 
 1 ks hasičského vozidla (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě                     
 1 017 600 Kč.“. 
 
12. V příloze č. 7 části A  se v  části  Praha - Libuš  na konci doplňuje tento výčet: 
„Libuš 
 1 ks hasičského vozidla (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě                     
 1 017 600 Kč.“. 
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13. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha - Nebušice  na konci doplňuje tento výčet: 
„Nebušice 
 1 ks hasičského vozidla (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě                     
 1 017 600 Kč.“. 
 
14. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Satalice na konci doplňuje tento výčet:  
„Satalice          988/5           549 
 Satalice  988/6         1202“. 
 
15. V příloze č. 7 části A  se v části  Praha - Velká Chuchle  na konci doplňuje tento výčet: 
„Velká Chuchle 
  1 ks hasičského vozidla (dopravní dodávkový automobil)  v pořizovací hodnotě                    
  1 017 600 Kč.“. 
 
16. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Zličín na konci doplňuje tento výčet: 
„Zličín           448              269 
  Zličín           849       426 
  Zličín           850       401 
  Zličín           851       435 
  Zličín           852       476 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
17. V příloze č. 7 části B se v části Praha 2 na konci doplňuje tento výčet: 
„Nové Město 2464/10     91 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“. 
 
18. V příloze č. 7 části B se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet: 
„Malešice 806/787     6 
 Malešice 810/2       1331 
 Strašnice 3187/6       6 
 Strašnice 3187/7       69 
 Vršovice 1247       229 
 Vršovice 1277/2       47 
 Vršovice 1356/2       463 
 Vršovice 1379/1       424 
 Vršovice 1379/2       134 
 Vršovice 1392/3       100 
 Vršovice 1392/4       212 
 Vršovice 1399/2       53 
 Vršovice 1399/3       73 
 Vršovice 1408/3       28 
 Vršovice 1450/3       2 
 Vršovice 1450/4       8 
 Vršovice 1464       121 
 Vršovice 1512/5       677 
 Vršovice 1829/1       407 
 Vršovice 1829/8       586 
 Vršovice 1837/1       382 
 Vršovice 1838       431 
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 Vršovice 1840/2       10 
 Vršovice 1845/2       65 
 Vršovice 1872/10     222 
 Vršovice 1886/2       52 
 Záběhlice 644/4       19“. 
 
19. V příloze č. 7 části B se v části Praha 20 na konci doplňuje tento výčet: 
„Horní Počernice 
  stavba veřejného osvětlení Chvalské tvrze č. pop. 857/3 v ulici Na Chvalské tvrzi 
  (3 ks světelných míst) na pozemku parc. č. 1991 v k.ú. Horní Počernice v pořizovací hodnotě 
  135 865 Kč.“. 
 
20. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Nedvězí na konci doplňuje tento výčet: 
„Nedvězí  111/2     105 
 Nedvězí 111/3     31 
 Nedvězí 111/4     33 
 Nedvězí 111/6     290 
 Nedvězí 111/8     86 
 Nedvězí 111/19     157 
 Nedvězí 294/1     793 
 Nedvězí 297/9     117 
 Nedvězí 297/10     159 
 Nedvězí 297/17     10 
 Nedvězí 297/18     58“. 
 
21. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Satalice na konci doplňuje tento výčet: 
„Satalice         641/40     25686 
 Satalice 512/2     2119 
 včetně stavby vozovky na pozemku parc. č. 512/2,  stavby vozovky na pozemku            
 parc. č. 988/1 v k. ú. Satalice a  terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou 
 předmětem zápisu v KN.“. 
 
22. V příloze č. 7 části B se v části Praha 22 na konci doplňuje tento výčet: 
„Hájek             227/1    4911 
 Hájek             252/3    1274 
 Pitkovice 222/8    4 
 Pitkovice 260/1    313 
 Pitkovice 260/2    4302 
 Pitkovice 260/3    5795 
 Pitkovice 260/5    51 
 Pitkovice 260/6    173 
 Pitkovice 260/12    235 
 Uhříněves 1529/21  791 
 Uhříněves 2080    1133 
 Uhříněves 2110    536 
 Uhříněves 2111    1028 
 Uhříněves 2157    503 
 Uhříněves 2175    3496 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
 v KN.“. 
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23. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Zličín na  konci doplňuje tento výčet: 
„Zličín 
 veřejné osvětlení v parku Na Prameništi na pozemcích parc. č. 323, 674/1 a 674/3                  
 v k. ú. Zličín v celkové pořizovací hodnotě 395 470 Kč.“. 
 
24. V příloze č. 10 se za bod 65 vkládá bod  66, který včetně nadpisu zní: 
 
„66. Městská část Praha 13 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.       výměra (m2) 
Stodůlky 3097/6           735 
 
b) Městská část se zavazuje, že nepřevede pozemek uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou 
či právnickou osobu.“. 
 
Dosavadní body 66 až 93 se označují jako body 67 až 94. 
 
25. V příloze č. 10 se za bod 92 vkládá bod 93, který včetně nadpisu zní: 
 
„93. Městská část Praha – Zličín 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.       výměra (m2) 
Zličín              448          269 
Zličín              849          426 
Zličín              850          401 
Zličín              851          435 
Zličín              852          476 
 
b) Městská část Praha – Zličín se zavazuje, že nepřevede pozemky uvedené v písmenu a) 
na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha – Zličín se zavazuje, že pozemky uvedené v písmenu a) využije 
pro Sbor dobrovolných hasičů Zličín včetně výstavby nové hasičské zbrojnice. 
 
d) V případě, že pozemky uvedené v písmenu a) nebudou městskou částí Praha – Zličín 
využity za účelem uvedeným v písmenu c), požádá městská část Praha – Zličín hlavní město 
Prahu o jejich odejmutí ze svěřené správy, a to ve lhůtě do 90 dnů od změny jejich využití.“. 
 
Dosavadní body 93 až 94 se označují jako body 94 až 95. 
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Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna  2013. 
 
 
 
 
 

Doc. MUDr. Bohuslav  S v o b o d a , CSc., v. r. 
primátor hlavního města Prahy 

 
 

RNDr. Tomáš  H u d e č e k, Ph.D., v. r. 
I. náměstek primátora hlavního města Prahy 

 




