
 

 

6. 
 

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 25. 4. 2013 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                                 
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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, 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 a obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2013 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 

 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6  na konci doplňuje tento výčet: 
„Ruzyně 1739/67 18 
 Ruzyně  1739/68 16 
 Ruzyně 1739/69 16 
 Ruzyně 1739/70 16 
 Ruzyně 1739/71 18 
 Ruzyně 1739/72 20 
 Ruzyně 1739/73 18 
 Ruzyně 1739/74 18 
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 Ruzyně 1739/75 19 
 Ruzyně 1739/76 19 
 Ruzyně 1739/77 20 
 Dejvice 1274/4             2 
 Dejvice 1274/5             1 
 včetně stavby ohradní zdi dětského hřiště Perníkářka na pozemcích parc.č. 1273/35, 1274/4 
 a 1274/5 v k.ú. Dejvice v pořizovací hodnotě 2 193 596 Kč, staveb, terénních a sadových 
 úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 

 
2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 9  na konci doplňuje tento výčet: 
„Vysočany   budova bez č. pop./č. ev. 
  na pozemku parc. č. 1640/6 v k. ú. Vysočany 
  Střížkov 500/56            6654 
  Střížkov 500/57            351 
  Střížkov 500/58            474 
  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 – Troja   na konci doplňuje tento výčet: 
„Troja             1454/2           198 
  Troja             1466           194  
  Troja             1737           45 
  včetně terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 

 
4. V příloze č. 7 části B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Břevnov 611/19           59 
 Břevnov 611/20           76 
 Břevnov 612           2985 
 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 – Dolní Měcholupy  na konci doplňuje tento výčet: 
„Dolní Měcholupy 
  stavba  „Rozšíření veřejného osvětlení v ulici  Ke Dráze“ v k. ú. Dolní  Měcholupy 
 (2 sloupy)  na  pozemcích parc. č. 104/14,  672/99,  672/160, 672/161, 672/162 a 672/168 
  v k.ú. Dolní Měcholupy  v  pořizovací  hodnotě 322 167,97 Kč.“.     

 
6. V příloze č. 7 části B se v části Praha 19 na konci doplňuje tento výčet: 
„Kbely 
  stavba „Rozšíření veřejného osvětlení park Železnobrodská“ (2 ks světelných míst)  
  na pozemcích  parc. č. 2/1 a 2/2 v k. ú. Kbely v pořizovací hodnotě  60 499,20 Kč 
  stavba „Rozšíření veřejného osvětlení park u hřiště Katusická“ (2 ks světelných míst) 
  na pozemku parc. č.2087/1 v  k. ú  Kbely v pořizovací hodnotě 70 624,80 Kč.“. 
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7. V příloze č. 10 se za bod 34 vkládá bod 35,  který včetně nadpisu zní: 

 
„35. Městská část Praha 6 

 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 
kat. území  parc. č.    výměra (m2) 
Ruzyně 1739/67 18 
Ruzyně  1739/68 16 
Ruzyně 1739/69 16 
Ruzyně 1739/70 16 
Ruzyně 1739/71 18 
Ruzyně 1739/72 20 
Ruzyně 1739/73 18 
Ruzyně 1739/74 18 
Ruzyně 1739/75 19 
Ruzyně 1739/76 19 
Ruzyně 1739/77 20 

 
b) Městská část Praha 6 se zavazuje, že nepřevede pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu.“. 

 
Dosavadní body 35 až 99 se označují jako body 36 až 100. 

 
8. V příloze č. 10 se za bod 93 vkládá bod  94, který včetně nadpisu zní: 

 
„94. Městská část Praha – Troja 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 
kat. území parc. č.    výměra (m2) 
Troja            1454/2          198 

 
b) Městská část Praha - Troja se zavazuje využívat pozemek uvedený v písmenu a), který 
přešel na hlavní město Prahu z Pozemkového fondu České republiky smlouvou 
o bezúplatném převodu pozemku č. INO/23/02/005728/2008 ze dne 1. 9. 2008, k zastavění 
veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně. 

 
c) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, 
na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku uvedeného v písmenu a) 
do vlastnictví hlavního města Prahy, pro kterou by nebyl pozemek nebo jeho část využit 
k zastavění stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně, je 
městská část Praha - Troja povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí  pozemku 
ze svěřené správy za účelem jeho převedení zpět na Pozemkový fond České republiky 
za stejných podmínek, za jakých byl převeden na hlavní město Prahu, a to ve lhůtě do 90 dnů 
od nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o změně závazné části 
územně plánovací dokumentace nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. 
Jestliže nebude možné pozemek převést zpět na Pozemkový fond České republiky, protože 
bude  ve vlastnictví třetí osoby, zavazuje se městská část Praha - Troja k tomu, že ve stejné 
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lhůtě poskytne Pozemkovému fondu České republiky náhradu za tento pozemek v penězích. 
Výše náhrady bude rovna ceně pozemku ke dni uzavření smlouvy, na jejímž základě byl 
pozemek hlavnímu městu Praze převeden, a to podle cenového předpisu platného k témuž 
dni.“.  

 
Dosavadní body 94 až 100 se označují jako body 95 až 101. 

 
 
 
 

 
Čl. II 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 




