
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 19. 9. 2013 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                                 
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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 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 a obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet: 
„Lhotka 140/58        6720 
  Lhotka 140/60        330 
  Lhotka 140/85        592 
  Lhotka 140/87        457 
  Lhotka 149/3        8 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
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2. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 5  na konci doplňuje tento výčet: 
„Smíchov 1599/41         1003 
 Radlice 315/2           17 
 vč. stavby komunikace,  chodníku,  veřejných  parkovacích  stání,   terénních  a  sadových  
 úprav  na  pozemcích,  které nejsou předmětem zápisu v KN.“.  
 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet: 
„Strašnice 2838/36 752 
 Strašnice 2838/50 8862 
 Strašnice 2838/51 195 
 Strašnice 2838/52 169 
 Strašnice 2838/76 316 
 Strašnice 2838/77 998 
 Strašnice 2838/79 180 
 Strašnice 2838/80 517 
 Strašnice 2838/81 296 
 Strašnice 2838/82 500 
 Strašnice 2838/87 2 
 Strašnice 2838/88 39 
 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 12  na konci doplňuje tento výčet: 
„Modřany 3856/4             259 
 Modřany 3856/8             10 
 vč. stavby komunikace, chodníku, parkovacích stání, uličních vpustí, dopravního značení, 
 terénních a sadových úprav na pozemcích a stavby komunikace, chodníku, uličních vpustí, 
 dopravního značení, terénních a sadových úprav na pozemcích parc. č. 3870/5 a 3874/2          
 v k.ú. Modřany, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
5. V příloze č. 7 části  A se v části Praha - Křeslice  na konci doplňuje tento výčet: 
„Křeslice 490/2             83 
 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
6. V příloze č. 7 části  A se v části Praha - Štěrboholy  na konci doplňuje tento výčet: 
„Štěrboholy 100/1            754      budova bez č. pop./č. e. 
 Štěrboholy 100/11            1405 
 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
7. V příloze č. 7 části  A se v části Praha - Zličín  na konci doplňuje tento výčet: 
„Sobín            37/1            54 
 Sobín            37/8            1034 
 Sobín            235/3            196 
 Sobín            235/6            74 
 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
8. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 3  na konci doplňuje tento výčet: 
„Hrdlořezy 63            107 
  Vinohrady 3003/5            46 
  Žižkov 175/3            106 
  Žižkov 1659/3            34 
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   Žižkov 2892/2                3788 
   Žižkov 2896/8                50 
   Žižkov 2927/2                2 
   Žižkov 2930/26    2894 
   Žižkov 2930/42    308 
   Žižkov 2930/58    309 
   Žižkov 2930/59    543 
   Žižkov 3008/1                159 
   Žižkov 3016/5                10 
   Žižkov 3065/11    473 
   Žižkov 3065/19    489 
   Žižkov 3081/1                10 
   Žižkov 4114/1                247 
   Žižkov 4115/2                315 
   Žižkov 4116                76 
   Žižkov 4117/1                158 
   Žižkov 4251/3                21 
   Žižkov 4264/1                77 
   Žižkov 4277/27    277 
   Žižkov 4278/3                43 
   Žižkov 4332/1                23 
   Žižkov 4355/3                386 
   Žižkov 4391/2                1735“. 
 
9. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet: 
„Hlubočepy 1061/1 (id. 1/2)  16882 
  Hlubočepy 1175 (id. 1/2)    3392 
  Hlubočepy 1231/1 (id. 1/2)  4501 
  Jinonice 1076/2                2322 
  Motol      499                3961 
  včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN 
  Hlubočepy 
  stavba veřejného osvětlení „SO 06 Definitivní přeložky VO“ (6 ks stožárů) v  rámci   
  investiční akce „Pěší lávka přes komunikaci K Barrandovu“ na pozemku parc. č. 2043/23 
  v k.ú. Hlubočepy v celkové pořizovací  hodnotě  993 473,42 Kč.“. 
 
10. V příloze č. 7 části B se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet: 
„Černý Most 221/518 (id. 1/4)  330 
 Černý Most 221/588 (id. 1/4)  181 
 Černý Most 221/589 (id. 1/4)  457 
 Černý Most 221/796 (id. 1/4)  144 
 Černý Most 232/696 (id. 1/4)  682 
 Černý Most 232/828 (id. 1/4)  83 
 Černý Most 259/2 (id. 1/4)      810“. 
 
11. V příloze č. 7 části  B se v části Praha 17  na konci doplňuje tento výčet: 
„Řepy 
  stavba veřejného osvětlení v rámci stavby „Nová parkoviště pro polikliniku v ulici Bendova   
  a v ulici Žufanova, Praha 6 - Řepy“ (8 ks světelných míst) na pozemcích parc. č. 1234/30, 
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1234/31, 1234/32, 1234/211 v k.ú Řepy v pořizovací hodnotě 539 589,50 Kč.“. 
 
12. V příloze č. 7 části  B se v části Praha - Slivenec  na konci doplňuje tento výčet: 
„Slivenec   1767/12 272 
 Slivenec   1770/31 106 
 včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.  
 
13. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Velká Chuchle na konci doplňuje tento výčet: 
„Velká Chuchle 1124/2 1751 
  včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
14. V příloze č. 10 se za bod 85 vkládá bod 86, který včetně nadpisu zní: 
„86. Městská část Praha - Křeslice 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.      výměra (m2) 
Křeslice 490/2             83 
 
b) Městská část Praha - Křeslice je vázána veškerými právy a povinnostmi uvedenými 
ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti č. SOP/83/14/005168/2012 ze dne               
10. 5. 2012, uzavřené mezi hlavním městem Prahou a Českou republikou – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových.“. 
 
Dosavadní body 86 až 105 se označují jako body 87 až 106. 
 
15. V příloze č. 10 se za bod 97 vkládá bod 98, který včetně nadpisu zní: 
„98. Městská část Praha – Štěrboholy 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.    výměra (m2) 
Štěrboholy 100/1         754 budova bez č. pop./č. e. 
Štěrboholy 100/11         1405 
 
b) Městská část Praha - Štěrboholy se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené                 
v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.“. 
 
Dosavadní body 98 až 106 se označují jako body 99 až 107. 
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Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013. 
 
 
 

 
 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
primátor hlavního města Prahy v. r. 

 
 
 

Jiří Vávra 
I. náměstek primátora hlavního města Prahy v. r. 
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