
18.  
 

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 15. 12. 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 
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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, 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 
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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 a obecně závazné vyhlášky č. 16/2016 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 2546/3             36 
  Břevnov 2546/46 237 
  Břevnov 2548/3             3004 
  Břevnov 2552/31 910 
  Břevnov 2552/32 3966 
  Břevnov  2552/34 74 
  Břevnov 3771/2             428  

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

 
2.  V příloze č. 7 části A se v části Praha 7 na konci doplňuje tento výčet: 
„Holešovice 491/12   97  
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
  
3.  V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet: 
„Strašnice 2836/1             369                                    
  Strašnice 2836/4             151 
 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 1651/26 1487 
  Modřany 1651/27 524 
  Modřany 1647/1             13578 
  Modřany 4137/36  542  

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

 
5. V příloze č. 7 části B se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet: 
„Žižkov  2931/346  50 
 Žižkov  2931/347         322 
 Žižkov  2931/348  9 
 Žižkov  2931/349  27“. 
 
6. V příloze č. 7 části B se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:  
„Braník              346/28   2157  
  Braník    346/64  73“.  
 
7. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet: 
„Smíchov 1318/3               9 
  Smíchov 4896/3              467“. 
 
8. V příloze č. 7 části B se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:  
„Vršovice 1121/1   11257 
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  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
 
9. V příloze č. 7 části B se v části Praha 14 na konci doplňuje tento výčet:  
„Černý Most 176/2                333  
  Hostavice 884/8                201 
  Hostavice    992                318       
  Hostavice  1000                1644 
  Hostavice  1001                770 
  Hostavice  1003                4574 
  Hostavice  1013                640 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
10. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Běchovice na konci doplňuje tento výčet: 
„Běchovice 

stavba „veřejné osvětlení v parku Běchovice 2006“ (28 ks světelných míst) na pozemcích   
parc. č. 775/1, 754, 1203 a 1204 v k. ú. Běchovice v pořizovací hodnotě 516 880 Kč“. 

 
11. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Zbraslav na konci doplňuje tento výčet:  
„Lahovice 217/4              42“. 
 
12. V příloze č. 10 se za bod 56 vkládá bod 57, který včetně nadpisu zní: 
„57. Městská část Praha 6 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
  
kat. území parc. č.       výměra (m2) 
Břevnov 2546/3             36 
Břevnov 2546/46 237 
Břevnov 2548/3   3004 
Břevnov 2552/31 910 
Břevnov 2552/32 3966 
Břevnov  2552/34 74 
Břevnov 3771/2             428  
   
b) Městská část Praha 6 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 6 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
využití (zeleň), pozemky parc. č. 2548/3 a 2552/32 je povinna využít v souladu se záměrem 
městské části pro sportovní a rekreační účely (rozšíření, provoz a údržba areálu Ladronka).“. 
 
Dosavadní body 57 až 198 se označují jako body 58 až 199. 
 
13. V příloze č. 10 se za bod 94 vkládá bod 95, který včetně nadpisu zní: 
„95. Městská část Praha 10 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
kat. území parc. č.           výměra (m2) 
Strašnice 2836/1                 369 
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Strašnice 2836/4                 151 
  
b) Městská část Praha 10 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající 
využití (zeleň s přístupovými chodníky) 
 
c) Městská část Praha 10 je povinna v případě převodu pozemků, uvedených v písmenu a) 
převést do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 50 % z 
kupní ceny těchto nemovitostí.“.  
 
Dosavadní body 95 až 199 se označují jako body 96 až 200. 
  
 
14. V příloze č. 10 se za bod 115 vkládá bod 116, který včetně nadpisu zní:  
„116. Městská část Praha 12 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
kat. území parc. č.        výměra (m2) 
Modřany 1651/26 1487 
Modřany 1651/27 524 
Modřany 1647/1             13578 
Modřany 4137/36 542  
 
b) Městská část Praha 12 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 12 je povinna pozemky parc. č. 1647/1 a 4137/36 v k. ú. Modřany 
využít v souladu s předloženým záměrem pro výstavbu sportovní haly – Orlovny.“. 
 
Dosavadní body 116 až 200 se označují jako body 117 až 201. 

 
 
 

Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017 s výjimkou bodu 8, který nabývá 
účinnosti dnem 1. září 2018. 

 
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová, v. r. 
primátorka hlavního města Prahy 

 
 

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