
8.  
 

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 28. 4. 2016 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. 
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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 a obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 Sb. hl. m. 
Prahy, se mění takto: 
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1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 2 na konci doplňuje tento výčet: 
„Nusle             3060           600 
  Vinohrady    1350/1           642 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Liboc             61/1          1792 
  Liboc   61/2          18 bez č. pop./č. evid. 
  Liboc             62          139 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu  
  v KN“. 
 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet: 
„Libeň             394          520 
 Libeň             395/1          2958 
 Libeň             396/1          47094 
 Libeň             396/2          672 
 Libeň             396/3           1808 
 Libeň    396/4          524 
 Libeň    396/66          408 
 Libeň             396/74          487 
 Libeň             396/83          43 
 Libeň              396/84   57 
 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 13 na konci doplňuje tento výčet: 
„Stodůlky 2342/326 828 
  Stodůlky 2342/623 9723 
  Stodůlky 2342/320 33 
  Stodůlky  2332/3   33 
  Stodůlky 2335/2             366 
  Stodůlky 2342/199 26104 
  Stodůlky 2342/201 743 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet: 
„Hloubětín 1384/1  4751 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
6. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Běchovice  na konci doplňuje tento výčet: 
„Běchovice 1280/5              935 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu  
  v KN“. 
 
7. V příloze č. 7 části A se v části Praha 20 na konci doplňuje tento výčet: 
„Horní Počernice 3746/2 450 
včetně terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
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8.  V příloze č. 7 části A se v části Praha 16 na konci doplňuje tento výčet: 
„Radotín na 944/3 2105 (2/3)“.         
 
9. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Velká Chuchle na konci doplňuje tento výčet: 
„Velká Chuchle 

stavba hřiště včetně  osvětlení,  terénních a sadových úprav a staveb, které nejsou 
předmětem zápisu v KN, a které se nacházejí na  parc. č. 4 a 1207/3 v k. ú. Velká Chuchle“. 

 
10. V příloze č. 7 části B se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet: 
„Modřany 

stavba „Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č. p. 3400, Sofijské náměstí  
v Praze 12“ – 6  stožárů veřejného osvětlení včetně kabelové přípojky  na  pozemcích   
parc. č. 4400/110, 4400/460 a 4400/461  v  k. ú. Modřany v pořizovací hodnotě  
265 232 Kč“. 

 
11. V příloze č. 7 části B se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet: 
„Horní Měcholupy 

stavba Revitalizace okolí hasičské zbrojnice“ – 2 stožáry veřejného osvětlení  včetně  
kabelového vedení   na pozemcích   parc. č.   523/883,  523/884,  523/887  a  523/443   
v k. ú.  Horní Měcholupy  v pořizovací hodnotě 46 691 Kč“.  

 „Hostivař  
stavba „Park U Branek“ - 7 stožárů veřejného osvětlení včetně kabelového vedení  
na pozemcích parc. č. 1223, 1224/1 a 2657/1 v k. ú. Hostivař v pořizovací hodnotě  
714 654,87 Kč“.  

 
12. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Nedvězí na konci doplňuje tento výčet: 
„Nedvězí 163/33         182 121 
  Nedvězí 163/11         3734 
  Nedvězí 163/1         682 
  Nedvězí 163/34         419 
  Nedvězí 163/35         25 
  Nedvězí 255/3         80 

včetně stavby tenisových kurtů na parc. č. 163/11, ostatních staveb, terénních a sadových  
úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 
 
13. V příloze č. 7 části B se v části Praha 16 na konci doplňuje tento výčet: 
„Radotín 

stavba „VO  doplnění Kolová – Zderazská“  -   5 ks  světelných míst včetně kabelového 
vedení na pozemku  parc. č. 2573 v k. ú. Radotín v pořizovací hodnotě 518 278,95 Kč 
stavby „VO Sídliště“ a „U Starého stadionu“  -  9 ks světelných míst včetně kabelového 
vedení na pozemcích parc. č.  1108/20, 1108/23, 1108/27, 1268 a 1269/1 v k. ú. Radotín  
v pořizovací hodnotě 373 664,20 Kč 
stavba „VO Výpadová, slepá část“ -  4 ks  světelných míst včetně kabelového vedení  
na pozemcích parc. č. 2509 a 2510/2 v k. ú. Radotín v pořizovací hodnotě 229 783,74 Kč  
stavba „VO Výpadová, stará část“  -  10 ks  světelných  míst  včetně  kabelového  vedení    
na pozemcích  parc. č. 2511/2  a 2511/25 v k. ú. Radotín v pořizovací hodnotě 541 060 Kč“. 
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14. V příloze č. 10 se za bod 7 vkládá bod 8, který včetně nadpisu zní: 
„8. Městská část Praha 2 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.      výměra (m2)  
Nusle              3060            600 
Vinohrady       1350/1           642 
 
b) Městská část Praha 2 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 2 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
využití v souladu s Územním plánem hlavního města Prahy (monofunkční plochy: zeleň 
městská a krajinná a parky, historické zahrady a hřbitovy).  
 
Dosavadní body 8 až 176 se označují jako body 9 až 177. 
  
15. V příloze č. 10 se za bod 55 vkládá bod 56, který včetně nadpisu zní: 
„56. Městská část Praha 6 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.      výměra (m2)             č. pop. 
Liboc              61/1           1792 
Liboc              61/2           18      bez č. pop./č. evid. 
Liboc              62           139 
 
b) Městská část Praha 6 není oprávněna převést nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 6 je povinna u nemovitostí uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
využití.“. 
 
Dosavadní body 56 až 177 se označují jako body 57 až 178. 
 
16. V příloze č. 10 se za bod 68 vkládá bod 69, který včetně nadpisu zní: 
„69. Městská část Praha 8 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území      parc. č.      výměra (m2)  
Libeň              394           520 
Libeň              395/1           2958 
Libeň              396/1           47094  
Libeň              396/2           672 
Libeň              396/3           1808 
Libeň              396/4           524 
Libeň              396/66          408 
Libeň              396/74          487 
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Libeň              396/83          43 
Libeň              396/84          57 
 
b) Městská část Praha 8 není oprávněna převést pozemky parc. č. 394, 395/1, 396/1, 396/2, 
396/3, 396/4, 396/66 a 396/74 v k. ú. Libeň uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou  
či právnickou osobu. 
 
c) V případě prodeje pozemků parc. č. 396/83 a 396/84 v k. ú. Libeň je městská část Praha 8 
povinna převést do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy  
50 % z kupní ceny těchto pozemků. 
 
d) Městská část Praha 8 je povinna u pozemků parc. č. 394, 395/1 a 396/1 zachovat stávající 
využití podle Územního plánu hlavního města Prahy (PS - sady, zahrady a vinice). 
 
Dosavadní body 69 až 178 se označují jako body 70 až 179. 
 
17. V příloze č. 10 se za bod 111 vkládá bod 112, který včetně nadpisu zní: 
„112. Městská část Praha 13 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území   parc. č.     výměra (m2)  
Stodůlky  2342/326 828 
Stodůlky  2342/623 9723 
Stodůlky  2342/320 33 
Stodůlky   2332/3 33 
Stodůlky  2335/2 366 
Stodůlky  2342/199 26104 
Stodůlky  2342/201 743 
 
b) Městská část Praha 13 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 13 je povinna využít pozemky parc. č. 2342/326 a 2342/623 uvedené  
v písmenu a)  v souladu s předloženým záměrem pro rozšíření školního hřiště  ZŠ Klausova 
č. pop. 2450, rozšíření komunikace v ulici Jitrocelová a výstavbu přírodního areálu  
pro sportovně - rekreační aktivity občanů městské části, včetně klidové a relaxační zóny.“. 
 
Dosavadní body 112 až 179 se označují jako body 113 až 180. 
 
18. V příloze č. 10 se za bod 119 vkládá bod 120, který včetně nadpisu zní: 
„120. Městská část Praha 14 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.        výměra (m2)  
Hloubětín 1384/1            4751 
 
b) Městská část Praha 14 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
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c) Městská část Praha 14 je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat stávající 
využití (zeleň)  v souladu s Územním plánem hlavního města Prahy (ZP).“. 
 
Dosavadní body 120 až 180 se označují jako body 121 až 181. 
 

 
 

 
Čl. II 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2016. 

 
 
 
 

Adriana Krnáčová, v. r. 
primátorka hlavního města Prahy 

 
 

Petr Dolínek, v. r. 
  náměstek primátorky hlavního města Prahy 

 
 
 


	Adriana Krnáčová, v. r.
	Petr Dolínek, v. r.



