
17.  
 

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 14. 9. 2017 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 
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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, 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, obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 Sb. hl. m. Prahy, 
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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, obecně závazné vyhlášky č. 16/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 18/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2017 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 10/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2017 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2017 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky 
č. 15/2017 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
 
1. V příloze č. 3 položka č. 17 zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
17. zákon č. 

114/1992 
Sb. 

77 
odst. 1 
písm. p) 

rozhodování o možnostech a podmínkách uvedení do původního 
stavu podle § 86 odst. 1, ukládání provedení přiměřených náhradních 
opatření podle § 86 odst. 2 a projednávání přestupků podle § 87 a 
88 

“. 
2. V příloze č. 3 položka č. 92 zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
92. zákon č. 

361/2000 
Sb. 

125e 
odst. 1  

projednávání přestupků spáchaných porušením dopravní značky č. 
IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ a IP 13c „Parkoviště s parkovacím 
automatem“ (vyhláška č. 294/2015 Sb.) výhradně v souvislosti s 
narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na 
území příslušné městské části, vyjma přestupků spáchaných s vozidly, 
u nichž nebyl zjištěn z informačního systému vedeného podle 
zvláštního právního předpisu (§ 4 zákona č. 56/2001 Sb.) 
provozovatel vozidla 

“. 
3. V příloze č. 3 položka č. 94 zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
94. zákon č. 

185/2001 
Sb. 

80 
odst. 1 
písm. b) 

projednávání přestupků právnických nebo podnikajících fyzických 
osob podle § 66 odst. 1, s možností současně stanovit opatření a 
lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím 

“. 
4. V příloze č. 3 položka č. 95 zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
95. zákon č. 

185/2001 
Sb. 

80 
odst. 1 
písm. c) 

projednávání přestupků fyzických osob podle § 69, s možností 
současně stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným 
rozhodnutím 

“. 
5. V příloze č. 3 se položka č. 99 se zrušuje. 
 
Dosavadní položky č. 100 až 132 se označují jako položky č. 99 až 131. 
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6. V příloze č. 3 se za položku č. 102 vkládá položka č. 103, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
103. zákon č. 

373/2011 
Sb. 

92a 
odst. 3  
 

projednávání přestupků podle § 92a odst. 1 tohoto zákona 

             “. 
Dosavadní položky č. 103 až 131 se označují jako položky č. 104 až 132. 
 
7. V příloze č. 3 se za položku č. 132 doplňuje položka č. 133, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
133. zákon č. 

65/2017 
Sb. 

30 
odst. 2  
 

vykonávání kontroly dodržování všech povinností stanovených tímto 
zákonem, s výjimkou povinností podle § 4, § 6 odst. 6, § 7, 12, 23 a 
26 až 29 

“. 
8. V příloze č. 3 se za položku č. 133 doplňuje položka č. 134, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
134. zákon č. 

65/2017 
Sb. 

40 
odst. 1 
písm. a) 
 

projednávání přestupků podle tohoto zákona, jde-li o přestupky 
podle § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a q) a § 36 
odst. 2 až 9 

             “. 
9. V příloze č. 4 části A se za položku č. 2 vkládá položka č. 3, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
3. zákon č. 

62/1988 
Sb. 

20a 
odst. 1  

projednávání přestupků fyzických osob podle § 20 odst. 2 

“. 
Dosavadní položky č. 3 až 464 se označují jako položky č. 4 až 465. 
 
10. V příloze č. 4 části A se za položku č. 17 vkládá položka č. 18, která zní: 
„ 

Pol. Předpis     §        Předmět působnosti 
18. zákon č. 

84/1990 
Sb. 

14b 
odst. 1  

projednávání přestupků podle tohoto zákona 
 

                                 “   
Dosavadní položky č. 18 až 465 se označují jako položky č. 19 až 466.   
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11. V příloze č. 4 části A se za položku č. 96 vkládá položka č. 97, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
97. zákon č. 

553/1991 
Sb. 

28a 
odst. 1  

projednávání přestupků podle § 28 zákona o obecní policii 

“. 
Dosavadní položky č. 97 až 466 se označují jako položky č. 98 až 467. 
 
12. V příloze č. 4 části A se za položku č. 145 vkládá položka č. 146, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
146. zákon č. 

111/1994 
Sb. 

36 
odst. 5 
písm. a)  

projednávání přestupků podle § 34e zákona o silniční dopravě 

“. 
Dosavadní položky č. 146 až 467 se označují jako položky č. 147 až 468. 
 
13. V příloze č. 4 části A se za položku č. 146 vkládá položka č. 147, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
147. zákon č. 

289/1995 
Sb. 

48 
odst. 1 
písm. n) 

rozhodování o uložení pokuty za přestupky fyzické osoby  
podle § 53 odst. 1 a přestupek fyzické, právnické nebo podnikající 
fyzické osoby podle § 54 odst. 1 písm. b) 

“. 
Dosavadní položky č. 147 až 468 se označují jako položky č. 148 až 469. 
  
14. Položky č. 148 až 150 se zrušují. 
 
Dosavadní položky č. 151 až 469 se označují jako položky č. 148 až 466. 
 
15. V příloze č. 4 části A se za položku č. 158 vkládá položka č. 159, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
159. zákon č. 

111/1998 
Sb. 

93o 
odst. 1 

projednávání přestupků podle § 93m 

“. 
Dosavadní položky č. 159 až 466 se označují jako položky č. 160 až 467. 
 
16. V příloze č. 4 části A se za položku č. 159 vkládá položka č. 160, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
160. zákon č. 

167/1998 
Sb. 

40 
odst. 6  

projednávání přestupků podle § 39 odst. 2 tohoto zákona 
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“. 
Dosavadní položky č. 160 až 467 se označují jako položky č. 161 až 468. 
 
17. V příloze č. 4 části A se položka č. 339 ruší. 
 
Dosavadní položky č. 340 až 468 se označují jako položky č. 339 až 467. 
 
 
 
18. V příloze č. 4 části A položka č. 341 zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
341. zákon č. 

121/2000 
Sb. 

105c 
odst. 4 

projednávání přestupků podle tohoto zákona v prvním stupni 

“. 
19. V příloze č. 4 části A se za položku č. 380 vkládá položka č. 381, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
381. zákon č. 

301/2000 
Sb. 

79a řízení o přestupcích na úseku matrik, jména a příjmení 

“. 
Dosavadní položky č. 381 až 467 se označují jako položky č. 382 až 468. 

 
20. V příloze č. 4 části A položka č. 393 zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
393. zákon č. 

185/2001 
Sb. 

79 
odst. 1 
písm. i) 

projednávání přestupků podle § 66 odst. 2 a 5, s možností současně 
stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným 
rozhodnutím 

“. 
21. V příloze č. 4 části A položka č. 398 bod 23 zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
398. zákon č. 

254/2001 
Sb. 

105 
odst. 1 
a 106 

23. projednávání přestupků podnikajících fyzických osob 
a právnických osob podle § 125a, 125c až 125g a 125i vodního 
zákona v případech působnosti nesvěřené podle této vyhlášky 

“. 
22. V příloze č. 4 části A položka č. 398 bod 24 zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
398. zákon č. 

254/2001 
Sb. 

105 
odst. 1  
a 106 

24. projednávání přestupků podnikajících fyzických osob  
a právnických osob podle § 125b a 125h vodního zákona 
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“. 
23. V příloze č. 4 části A se za položku č. 398 vkládá položka č. 399, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
399. zákon č. 

256/2001 
Sb. 

28 
odst. 1 

řízení o přestupcích fyzických osob podle § 26 zákona 
o pohřebnictví 

“. 
Dosavadní položky č. 399 až 468 se označují jako položky č. 400 až 469. 
 
24. V příloze č. 4 části A položka č. 400 zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
400. zákon č. 

274/2001 
Sb. 

26 
odst. 2 
a 27 
 

výkon působnosti obecního úřadu a obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností s výjimkou: 
1. projednávání přestupků podle § 33 odst. 1 písm. f), 
2. přijímání, zpracovávání a předávání vybraných údajů 
evidence vodovodů a kanalizací Ministerstvu zemědělství podle § 5 
odst. 3 a 4 zákona o vodovodech a kanalizacích 

“. 
25. V příloze č. 4 části A se za položku č. 400 vkládá položka č. 401, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
401. zákon č. 

352/2001 
Sb. 

13 řízení o přestupcích na úseku užívání státních symbolů České 
republiky 

“. 
Dosavadní položky č. 401 až 469 se označují jako položky č. 402 až 470. 
 
26. Položky č. 404 až 406 se zrušují. 
 
Dosavadní položky č. 407 až 470 se označují jako položky č. 404 až 467. 
 
27. V příloze č. 4 části A se za položku č. 403 vkládá položka č. 404, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
404. zákon č. 

449/2001 
Sb. 

60 a 64a 
odst. 2 

projednávání přestupků fyzických osob podle § 63 odst. 1 a 2, 
včetně možnosti uložit zákaz činnosti do 2 let a odebrat lovecký lístek 
podle § 63 odst. 4 

“. 
Dosavadní položky č. 404 až 467 se označují jako položky č. 405 až 468. 
 
28. V příloze č. 4 části A se za položku č. 404 vkládá položka č. 405, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
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405. zákon č. 
119/2002 
Sb. 

77 
odst. 1 

projednávání přestupků fyzických osob podle zákona o zbraních 

“. 
Dosavadní položky č. 405 až 468 se označují jako položky č. 406 až 469. 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. V příloze č. 4 části A se za položku č. 405 vkládá položka č. 406, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
406. zákon č. 

353/2003 
Sb. 

135zi 
odst. 5 

řízení o přestupku proti jednotkovému balení, kterého se dopustí 
fyzická osoba 

“. 
Dosavadní položky č. 406 až 469 se označují jako položky č. 407 až 470. 
 
30. V příloze č. 4 části A se za položku č. 406 vkládá položka č. 407, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
407. zákon č. 

22/2004 
Sb. 

56 řízení o přestupcích na úseku místního referenda 

“. 
Dosavadní položky č. 407 až 470 se označují jako položky č. 408 až 471. 
 
31. V příloze č. 4 části A se za položku č. 414 vkládá položka č. 415, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
415. zákon č. 

561/2004 
Sb. 

182a řízení o přestupcích podle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona 

“. 
Dosavadní položky č. 415 až 471 se označují jako položky č. 416 až 472. 
 
32. V příloze č. 4 části A se za položku č. 444 vkládá položka č. 445, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
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445. zákon č. 
108/2006 
Sb. 

108 
písm. b) 

projednávání přestupků podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí 
zaměstnanec městské části 

“. 
Dosavadní položky č. 445 až 472 se označují jako položky č. 446 až 473. 
 
33. V příloze č. 4 části A se za položku č. 458 vkládá položka č. 459, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
459. zákon č. 

159/2006 
Sb. 

25 
odst. 1 
věta 
první 

projednávání přestupků podle § 23 odst. 1 zákona o střetu zájmů 
úřadem městské části, v jejímž správním obvodu má veřejný 
funkcionář pobyt; to neplatí, je-li na základě zákona příslušným 
správním orgánem k řízení o tomto přestupku pověřen jiný příslušný 
správní orgán 

“. 
Dosavadní položky č. 459 až 473 se označují jako položky č. 460 až 474. 
 
34. V příloze č. 4 části A se za položku č. 459 vkládá položka č. 460, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
460. zákon č. 

159/2006 
Sb. 

25 
odst. 1 
věta 
druhá 

projednávání přestupků podle § 23 odst. 2 písm. a) a b) zákona 
o střetu zájmů úřadem městské části, v jejímž správním obvodu má 
fyzická osoba, která byla veřejným funkcionářem, trvalý pobyt; to 
neplatí, je-li na základě zákona příslušným správním orgánem k řízení 
o tomto přestupku pověřen jiný příslušný správní orgán 

“. 
Dosavadní položky č. 460 až 474 se označují jako položky č. 461 až 475. 
 
35. V příloze č. 4 části A se za položku č. 463 vkládá položka č. 464, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
464. zákon č. 

378/2007 
Sb. 

109 
písm. a) 

projednávání přestupků podle § 108 odst. 1 písm. h) tohoto zákona 

“. 
Dosavadní položky č. 464 až 475 se označují jako položky č. 465 až 476. 
 
36. V příloze č. 4 části A se za položku č. 464 vkládá položka č. 465, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
465. zákon č. 

273/2008 
Sb. 

102 
odst. 1 

projednávání přestupků podle zákona o Policii České republiky 

“. 
Dosavadní položky č. 465 až 476 se označují jako položky č. 466 až 477. 
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37. V příloze č. 4 části A položka č. 473 zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
473. zákon č. 

201/2012 
Sb. 

24 
odst. 1 

projednávání přestupků fyzických osob podle § 23  

“. 
38. V příloze č. 4 části A položka č. 474 zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
474. zákon č. 

201/2012 
Sb. 

26 
odst. 1 

projednávání přestupků podle § 25 odst. 1 písm. d), e), g), h), j),  
k), l), n), o), q), § 25 odst. 4 písm. a) a § 25 odst. 6 písm. j) zákona 
o ochraně ovzduší, 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  

“. 
 
39. V příloze č. 4 části A se za položku č. 476 vkládá položka č. 477, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
477. zákon č. 

300/2013 
Sb. 

53 
odst. 1 

projednávání přestupků podle zákona o Vojenské policii 

“. 
Dosavadní položka č. 477 se označuje jako položka č. 478. 
 
40. V příloze č. 4 části A se za položku č. 478 doplňuje položka č. 479, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
479. zákon č. 

251/2016 
Sb. 

2 řízení o přestupcích proti pořádku ve státní správě vyskytující se na 
více úsecích státní správy 

“. 
41. V příloze č. 4 části A se za položku č. 479 doplňuje položka č. 480, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
480. zákon č. 

251/2016 
Sb. 

3 řízení o přestupcích na úseku všeobecné vnitřní správy 

“. 
42. V příloze č. 4 části A se za položku č. 480 doplňuje položka č. 481, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
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481. zákon č. 
251/2016 
Sb. 

4 
odst. 1 

řízení o přestupcích proti pořádku ve státní správě, a to 
pouze fyzických osob ve vztahu k nařízení č. 20/2006 Sb. hl. m. 
Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby, ve znění pozdějších 
předpisů  

“. 
 

43. V příloze č. 4 části A se za položku č. 481 doplňuje položka č. 482, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
482. zákon č. 

251/2016 
Sb. 

6 řízení o přestupku křivého vysvětlení 

“ 
44. V příloze č. 4 části A se za položku č. 482 doplňuje položka č. 483, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
483. zákon č. 

251/2016 
Sb. 

9 řízení o přestupcích na úseku podnikání 

“. 
 
45. V příloze č. 4 části A se za položku č. 483 doplňuje položka č. 484, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
484. zákon č. 

251/2016 
Sb. 

10 řízení o přestupcích na úseku porušování práv k obchodní firmě 

“. 
46. V příloze č. 4 části A se za položku č. 484 doplňuje položka č. 485, která zní: 
„ 

Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
485. zákon č. 

251/2016 
Sb. 

11 řízení o přestupcích na úseku zdravotnictví 

“. 
 
 

Čl. II 
 

        U správních řízení zahájených před účinností této vyhlášky se příslušnost správních orgánů určí 
podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky. 
 

 
Čl. III 
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Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2017, s výjimkou bodu 2, který nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 2018, s výjimkou městských částí Praha 6 a Praha 8, pro které nabývá účinnosti dnem 1. 

října 2017. 
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová, v. r. 
primátorka hlavního města Prahy 

 
 

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