
21.  
 

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  12. 12. 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                                 
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, 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 a obecně závazné vyhlášky č. 15/2013 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 2183/66 1062 
  Žižkov 2183/67 83 
  Žižkov 2183/165 1156 
  vč. staveb,  terénních  a  sadových úprav  na  pozemcích,  které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“.  
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2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet: 
„Nusle 2910/99 5431 
 Nusle 2910/193 169 budova bez č. evid/č. pop. 
 Nusle 2910/328 (10/12) 22028 
 Nusle 2910/329 4910 
 Nusle 2910/330 1600 
 Nusle 2910/343 225 
 Nusle 2910/358 298 
 včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
3. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 8  na konci doplňuje tento výčet: 
„Bohnice 827/99 3 062 
  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 konci doplňuje tento výčet: 
„Střížkov 500/14 1 703 
 Vysočany 582/9 (id. 1/3) 162 
 Vysočany 1992/1 6 518 
 Libeň 3049/206 88 
 Libeň 3049/207 352 
 Libeň 3102/18 90 
 Libeň 3102/19 21 
 Libeň 3102/20 17 
 Libeň 3104/1 724 
 Libeň 3106/5 (id. 1/2) 150 
 Libeň 3106/6 (id. 1/2) 72 
 Libeň 3107/6 192 
 Libeň 3110/1 84 
 Libeň 3903/1 248 
 včetně stavby vozovky na pozemku parc.č. 1992/1 a staveb, terénních a sadových úprav 
 na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10  na konci doplňuje tento výčet: 
„Vršovice 1832/2 652 
  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11  na konci doplňuje tento výčet: 
„Chodov 2031/68 298 
 Chodov 2031/150 132 
 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 - Čakovice  na konci doplňuje tento výčet: 
„Čakovice 1457/2 196 
  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
8. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Zbraslav na konci doplňuje tento výčet: 
„Zbraslav 2912/1 6326 
  Zbraslav 2914/2 368 
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  včetně staveb a terénních úprav na pozemku parc.č. 2914/2, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“.  
 
9. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 6  na konci doplňuje tento výčet: 
„Břevnov 271 799 
  Dejvice 2323 859 
  Dejvice 2324 5741 
  Dejvice 2325 8507 
  Dejvice 4788 2700 
  Liboc 1125/15 16 
  Liboc 1125/19 11 
  Liboc 1125/25 (id. 1/52) 211 
  Liboc 1125/26 (id. 1/52) 271 
  Liboc 1125/27 (id. 1/52) 63 
  Liboc 1125/29 (id. 1/52) 40 
  Liboc 1125/30 (id. 1/52) 6 
  Liboc 1125/31 (id. 1/52) 13 
  Liboc 1333/9 (id. 1/52) 758 
  Liboc 1333/15 (id. 1/52) 157 
  Liboc 1333/16 (id. 1/52) 318 
  Liboc 1164 2348 
  Liboc 1180/2 717 
  Břevnov 3617/5 28 
  Bubeneč 1364/3 8 
  Dejvice 244/87 12 
  Dejvice 4032/3 512 
  Dejvice 4173/1 309 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“. 
 
10. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 9  na konci doplňuje tento výčet: 
„Vysočany 1908/31 201 
  Vysočany 2107/3 92 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“. 
 
11. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 10  na konci doplňuje tento výčet: 
„Vršovice 1829/13 234“. 
 
12. V příloze č. 7 části B se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet: 
„Hostavice 995/9 55“. 
 
13. V příloze č. 7 části B se v části Praha 17 na konci doplňuje tento výčet: 
„Řepy 1234/210 499 
  včetně stavby 39 kolmých parkovacích míst a dopravního značení vybudovaných v rámci 
  stavby „Nová parkoviště pro polikliniku v ulici Bendova a v ulici Žufanova, Praha 6 – 
  Řepy“ na pozemku parc. č. 1234/210 v k. ú. Řepy.“. 
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14. V příloze č. 10 se za bod 20 vkládá bod 21, který včetně nadpisu zní:  
    „21. Městská část Praha 4 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
kat. území parc. č. výměra č. pop. 
Nusle 2910/99 5431 
Nusle 2910/193 169 budova bez č. evid/č. pop. 
Nusle 2910/328 (10/12) 22028 
Nusle 2910/329 4910 
Nusle 2910/330 1600 
Nusle 2910/343 225 
Nusle 2910/358 298 
 
b) Městská část Praha 4 se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 4 se zavazuje, že nemovitosti uvedené v písmenu a)  budou využity 
v souladu s platným ÚP hl. m. Prahy – území ZP.“. 
 
Dosavadní body 21 až 108 se označují jako body 22 až 109. 
 
 
 
 

Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2014. 
 
 
 
 
 

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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