
 

 

 

16. 
 

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 3. a 4. 11. 2011 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. 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. 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. 29/2002 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. 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. 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 
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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 
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 a obecně závazné vyhlášky        
č. 15/2011 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
1. V příloze č. 1 popis území městské části Praha – Dolní Měcholupy zní: 
  
„PRAHA - DOLNÍ MĚCHOLUPY 
  
 Území městské části je tvořeno katastrálním územím Dolní Měcholupy s těmito 
hranicemi:  
 
Od TKÚ Dolní Měcholupy-Hostivař-Štěrboholy po k.h. Dolní Měcholupy-Štěrboholy k TKÚ 
Dolní Měcholupy-Štěrboholy-Dubeč, po k.h. Dolní Měcholupy-Dubeč k TKÚ Dolní 
Měcholupy-Dubeč-Uhříněves, po k.h. Dolní Měcholupy-Uhříněves k TKÚ Dolní Měcholupy-
Uhříněves-Horní Měcholupy, po k.h. Dolní Měcholupy-Horní Měcholupy k TKÚ Dolní 
Měcholupy-Horní Měcholupy-Hostivař, po k.h. Dolní Měcholupy-Hostivař k TKÚ Dolní 
Měcholupy-Hostivař-Štěrboholy.“. 
 
2. V příloze č. 1 popis území městské části Praha - Dubeč zní: 
 
„PRAHA - DUBEČ 
  
 Území městské části je tvořeno katastrálním územím Dubeč s těmito hranicemi: 
 
Od TKÚ Dubeč-Štěrboholy-Dolní Počernice po k.h. Dubeč-Dolní Počernice k TKÚ Dubeč-
Dolní Počernice-Běchovice, po k.h. Dubeč-Běchovice k TKÚ Dubeč-Běchovice-Koloděje,   
po k.h. Dubeč-Koloděje k TKÚ Dubeč-Koloděje-Hájek, po k.h. Dubeč-Hájek k TKÚ Dubeč-
Hájek-Uhříněves, po k.h Dubeč-Uhříněves k TKÚ Dubeč-Uhříněves-Dolní Měcholupy,        
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po k.h. Dubeč-Dolní Měcholupy k TKÚ Dubeč-Dolní Měcholupy-Štěrboholy, po k.h. Dubeč- 
Štěrboholy k TKÚ Dubeč-Štěrboholy-Dolní Počernice.“. 
 
3. V příloze č. 1 popis území městské části Praha – Kunratice zní: 
 
„PRAHA - KUNRATICE 
  
 Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částmi) Kunratice, 
Šeberov s těmito hranicemi:  
 
Od jižní hranice hlavního města Prahy (TKÚ Kunratice-Písnice-Vestec u Prahy) severním 
směrem po k.h. Kunratice-Písnice k TKÚ Kunratice-Písnice-Libuš,  po k.h. Kunratice-Libuš 
k TKÚ Kunratice-Libuš-Krč, po k.h. Kunratice-Krč k TKÚ Kunratice-Krč-Michle, po k.h. 
Kunratice-Michle k TKÚ Kunratice-Michle-Chodov, po k.h. Kunratice-Chodov k TKÚ 
Kunratice-Chodov-Šeberov, po k.h. Kunratice-Šeberov jižním směrem až východnímu 
zalomení parcely č.  2352/20 (katastrální území Kunratice); zde hranice mezi městskou částí 
Praha - Kunratice a Prah - Šeberov opouští k.h. a pokračuje jižním směrem katastrálním 
územím Šeberov po východních hranicích parcel č. 1481, 1480/1, 1480/2, 1479/3, 1479/1, 
1479/4, 1464/12, 1464/8, 1464/9, 1464/1, 1464/7, 1436/2, 1436/9,1436/5, 1436/6, 1436/3, 
1436/4, 1434/1, 1433/1, 1433/7, 1433/2, 1431/4, 1431/1,  1431/2, 1422/4, 1422/2, 1422/9, 
1422/1, 1422/6, 1422/8, 1422/5 a 1422/13, na k.h. se lomí k východu a pokračuje po k.h. 
Šeberov-Kunratice až k jihovýchodnímu rohu parcely č. 2358/2 (katastrální území Kunratice), 
kde se lomí východním směrem na katastrální území Kunratice, dále vede po jižní hranici 
parcely č. 2358/2 až k severovýchodnímu rohu parcely č. 1853/5, kde se lomí k jihu, 
na hranici parcely č. 1855/2 se lomí k východu, podle severovýchodního rohu parcely 
č. 1855/2 se lomí k jihu, dále vede k jihu po východní hranici parcel č. 1855/2, 1857/2 
a 1858/2. V jižním rohu parcely č. 1858/2 se lomí k severozápadu na hranici parcely 
č. 1858/1, dále po její východní hranici až k hranici parcely č. 2474/3, odtud východním 
směrem opisuje po obvodu východní výběžek parcely č. 2474/3 až k hranici parcely 
č. 2361/4, dále jižním směrem až k nejvýchodnějšímu bodu parcely č. 2522/1, dále po jižních 
východních a západních okrajích opisuje obvod parcely č. 2522/1 (včetně jejích k jihu 
směřujících výběžků) až k severovýchodnímu rohu parcely č. 2522/24, dále po jejím 
východním okraji a dále po východním okraji parcely č. 2522/23 až k hranici hlavního města 
Prahy, po hranici hlavního města Prahy západním směrem k TKÚ Kunratice-Písnice-Vestec 
u Prahy.“. 
 
4. V příloze č. 1 popis území městské části Praha – Šeberov zní: 
 
„PRAHA – ŠEBEROV 
 
               Území městské části je tvořeno katastrálními územími (celými nebo částmi) 
Šeberov, Kunratice s těmito hranicemi:  
 
Od jižní hranice hlavního města Prahy na k.h. Kunratice-Vestec u Prahy vede severním 
směrem katastrálním územím Kunratice po východních hranicích parcel č. 2522/23 a 2522/24, 
dále vede po východní, jižní a západní hranici parcely č. 2522/1, dále po východní hranici 
parcely č. 2361/4 až k jižní hranici parcely č. 2474/3, kde se lomí k východu, dále k severu 
a k západu až k jihovýchodnímu rohu parcely č. 1858/1, kde se lomí k severu, 
u jihozápadního rohu parcely č. 1858/2 se lomí k východu a dále vede po jihovýchodních 
hranicích parcel č. 1858/2, 1857/2 a 1855/2, u severovýchodního rohu parcely č. 1855/2         
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se lomí k západu, u jihovýchodního rohu parcely č. 1853/5 se lomí k severu, na jižní hranici 
parcely č. 2358/2 se lomí k východu a napojuje se na k.h. Šeberov-Kunratice, po které vede 
k severu, lomí se k východu, překračuje Kunratickou spojku, na jejím severním okraji 
se odklání od k.h. Šeberov-Kunratice a dále vede katastrálním územím Šeberov 
po jihovýchodních hranicích parcel č. 1422/13, 1422/5, 1422/8, 1422/6, 1422/1, 1422/9, 
1422/2, 1422/4, 1431/2, 1431/1, 1431/4, 1433/2, 1433/7, 1433/1, 1434/1, 1436/4, 1436/3, 
1436/6, 1436/5, 1436/2, 1436/9, 1464/7, 1464/1, 1464/9, 1464/8, 1464/12, 1479/4, 1479/1, 
1479/3, 1480/2, 1480/1 a 1481, v severním rohu parcely č. 1481 se napojuje na k.h. Šeberov-
Kunratice, po této hranici severním směrem k TKÚ Šeberov-Kunratice-Chodov, dále 
východním směrem po k.h. Šeberov-Chodov k TKÚ Šeberov-Chodov-Újezd, po k.h. 
Šeberov-Újezd až na hranici hlavního města Prahy, po hranici hlavního města Prahy 
západním směrem až k TKÚ Kunratice-Šeberov-Vestec u Prahy.“. 
 
5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 1  na konci doplňuje tento výčet: 
„Nové Město 
stavba „Kontejnery a velkokapacitní koše  na  tříděný  odpad – Praha 1“ – č. objektu 1001 
(dva podzemní kontejnery na tříděný odpad a dva podzemní velkokapacitní odpadní koše 
na směsný odpad) na pozemcích  parc. č. 2306/1, 2046 a 2381/1 v k. ú. Nové  Město              
v celkové pořizovací hodnotě 2 940 817,50 Kč.“. 
 
6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 2 na konci doplňuje tento výčet: 
„Nové Město 
stavba „Kontejnery a velkokapacitní koše na  tříděný  odpad – Praha 2“ – č. objektu 1002  
(jeden podzemní kontejner na tříděný odpad)  na pozemku  parc. č. 2416/1  v k. ú. Nové 
Město v celkové pořizovací hodnotě 1 387 063 Kč.“. 
 
7. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5 
slova 
„Motol                6/1         477 
  Motol               6/5             94 
  Motol                6/7             6   bez č. pop. a č. ev. 
  Motol               6/8           339 
včetně stavby kapličky bez č. pop. a č. ev. na pozemku parc. č. 6/7, staveb terénních 
a sadových úprav a drobné architektury  na  pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
v KN.“ 
 
nahrazují slovy: 
„Motol                 6/1       549 
  Motol             489/2         348 
  Motol           489/26           6   bez č. pop. a č. ev. 
včetně  stavby kapličky  bez č. pop. a  č. ev.  na pozemku parc. č. 489/26,  staveb terénních 
a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
v KN.“. 
 
8. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Nedvězí na konci doplňuje tento výčet: 
„Nedvězí 271/1   36506 
včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
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9. V příloze č. 7 části  B se v části Praha - Satalice na konci doplňuje tento výčet: 
„Satalice 
stavba veřejného osvětlení obslužné komunikace v parku při ulicích Trabantská – 
Budovatelská (3 ks světelných míst) vybudované v rámci revitalizace pozemku parc. č. 589/1 
v k. ú. Satalice, v pořizovací hodnotě  188 781 Kč 
stavba veřejného osvětlení cyklostezky s chodníky v ulici K Radonicům (8 ks světelných 
míst) na pozemcích parc. č. 124, 128/1, 128/90, 933/405, 933/406, 933/408, 933/411, 933/412 
a 986 v k. ú. Satalice, v pořizovací hodnotě 402 916 Kč 
stavba veřejného osvětlení přechodu pro chodce v ulici K Radonicům (2 ks světelných míst) 
na pozemcích parc. č. 86 a 986 v k. ú. Satalice, v pořizovací hodnotě 178 222 Kč.“. 
 
 
 
 
 

Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince  2011 s výjimkou Čl. I bodů 1 až 4, které 
nabývají účinnosti 1. ledna 2012. 

 
 
 
 

doc. MUDr. Bohuslav  S v o b o d a, CSc.,  v. r. 
primátor hlavního města Prahy 
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