
 

 

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 29. 3. 2012 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 
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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 
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 a obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet: 
„Braník 2835/5    505 
  Krč            1751    118   574 
  Krč            1752    681 
  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet: 
„Smíchov 3062/1    930 
 Smíchov 3062/3    385   3215 
 Smíchov 3064    947 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
 v KN.“. 
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3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet: 
„Stodůlky 2160/12 287 
 Stodůlky 2160/13 282 
 Stodůlky 2160/39 214 
 Stodůlky 2160/40 215 
 Stodůlky 2160/41 216 
 Stodůlky 2160/42 124 
 Stodůlky 2160/281 93“. 
 
4. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Šeberov na konci doplňuje tento výčet: 
„Šeberov 1449/26 33814 
  včetně staveb a terénních úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
5. V příloze č. 7 části B  se v části  Praha 4  na konci doplňuje tento výčet: 
„Braník 2834 (díl „b“)  2 
  zaměřený geometrickým plánem č. 2529-029/2010, zpracovaným společností AZIMUT CZ, 
  s. r. o., dne 15. 2. 2010.“. 
 
6. V příloze č. 7 části  B se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet: 
„Čimice 852                 2316 
  Kobylisy 2360/1                 960 
  Kobylisy 2360/4                 209 
  Kobylisy 2601/2                 1059 
  Kobylisy 2601/5                 709 
  Kobylisy 2601/8                 297 
  Kobylisy 2601/9                 171 
  Kobylisy 2616/1                 2729 
  Libeň             2175/4                 332 
  Libeň             3766/6 (id. 1/5)   402 
  Libeň             3832/6                 63“. 
 
7. V příloze č. 7 části B se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:  
„Vysočany 1943/1                1796 
  Vysočany 1943/9                 72“. 
 
8. V příloze č. 7 části B se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet: 
„Chodov 207/4                84 
 Chodov 207/12                4 
 Chodov 2335/94    339 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
 do KN.“. 
 
9. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 12 na konci doplňuje tento výčet: 
„Cholupice 397/1             140 
 Komořany 291             669  
 Modřany 2871/3             56 
 Modřany 3733/1             332 
 Modřany 4277/1             1145 
 Modřany 4277/18 529 
 Modřany 4555/339 386 
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 Modřany 4555/411 1874 
 Točná             861/18             12313 
 včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
10. V příloze č. 7 části B  se v části  Praha – Přední Kopanina na konci doplňuje tento výčet: 
„Přední Kopanina 703/1 2801 
 včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
11. V příloze č. 7 části B se v části  Praha - Troja na konci doplňuje tento výčet: 
„Troja 
 stavby „Kanalizační řad Na Farkách, Praha 7-8, Troja“ na pozemcích parc. č. 1324/29, 1325,  
 1354, 1353/1 a 1355/1 v k. ú. Troja v celkové pořizovací hodnotě 4 652 253,30 Kč 
 a „Vodovodní řad  Na Farkách, Praha 7-8, Troja“ na pozemcích parc. č. 1324/29, 1325, 1354, 
 1353/1, 1355/1, 1361/21, 1361/29 a 1361/2 v  k. ú. Troja v celkové pořizovací hodnotě          
 2 112 615,69 Kč.“. 
 
12. V příloze č. 7 části B se v části Praha 22 na konci doplňuje tento výčet: 
„Uhříněves 1793/10     1186 
  Uhříněves 2020       332 
  Uhříněves 2021       2467 
  Uhříněves 2153       1274 
  Uhříněves 2154       872 
  Uhříněves 2171       2913 
  Uhříněves 2172       1686 
  Pitkovice 108/24       153 
  Pitkovice 108/25       43 
  Pitkovice 219/171     57 
  Pitkovice 219/347     130 
  Hájek             68/1       11270 
  Hájek             68/9           9 
  Hájek             68/17         16 
  Hájek  69       4802 
  Hájek             224/8       6827 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
13. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Velká Chuchle  na konci doplňuje tento výčet: 
„Velká Chuchle   1108/1 (id. 1/2)   126778 
  Velká Chuchle   1111 (id. 1/4)      4715 
  Velká Chuchle   1131/2          141 
  včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
14. V příloze č. 10 se za bod 18 vkládá bod 19, který včetně nadpisu zní: 
„19. Městská část Praha 4 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území  parc. č.       výměra (m2) č. pop. 
Braník   2835/5  505 
Krč   1751  118   574 
Krč   1752  681 
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b) Městská část Praha 4 se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu.“. 
 
Dosavadní body 19 až 81 se označují jako body 20 až 82. 
 
15. V příloze č. 10 se za bod 22 vkládá bod 23, který včetně nadpisu zní: 
„23. Městská část Praha 5 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území  parc. č.       výměra (m2)    č. pop. 
Smíchov  3062/1  930 
Smíchov  3062/3  385        3215 
Smíchov  3064  947 
 
b) Městská část Praha 5 se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 5 se zavazuje, že využije nemovitosti v souladu s platným ÚP hl. m. 
Prahy – VV, části pozemků parc. č. 3062/1 a 3064 jako dětské hřiště pro Fakultní základní 
školu Drtinova 1/1861 a objekt č. pop. 3215 pro potřeby dalších školních a mimoškolních 
aktivit. 
 
d) V případě  změny  využití  nemovitostí je městská část Praha 5 povinna požádat hlavní 
město Prahu o odejmutí nemovitostí uvedených v písmenu a) ze svěřené správy, a to ve lhůtě 
do 90 dnů ode dne změny využití nemovitostí.“. 
 
Dosavadní body 23 až 82 se označují jako body 24 až 83. 
 
16. V příloze č. 10 se za bod 77 vkládá bod 78, který včetně nadpisu zní: 
„78. Městská část Praha - Šeberov 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území      parc.č.   výměra (m2) 
Šeberov    1449/26      33814 
 
b) Městská část Praha - Šeberov se zavazuje, že nepřevede pozemek uvedený v písmenu a) 
na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha – Šeberov se zavazuje, že využije pozemek uvedený v písmenu a) 
pro realizaci víceúčelového hřiště pro potřeby veřejnosti a parkové plochy. 
 
d) V případě změny využití pozemku je městská část Praha – Šeberov povinna požádat hlavní 
město Prahu o odejmutí nemovitosti uvedené v písmenu a) ze svěřené správy, a to ve lhůtě 
do 90 dnů ode dne změny využití pozemku.“. 
 
Dosavadní body 78 až 83 se označují jako body 79 až 84. 
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Čl. II 
 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května  2012. 

 
 
 
 

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

 
 
 

RNDr. Tomáš  H u d e č e k, Ph. D., v. r. 
I. náměstek primátora hlavního města Prahy 

 




