
 

 

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 20. 6. 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, obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2013 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 6/2013 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 1315 791 
  Ruzyně 1321/1 2015 
  Ruzyně 1322 898 
  Ruzyně 1324/1 856 
  Ruzyně 1325/1 398 
  Ruzyně 1326/2 610 
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  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 9  na konci doplňuje tento výčet: 
„Vysočany 1908/30 1520 
  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 11 na konci doplňuje tento výčet: 
 „Chodov 1327/5 204 
  Chodov 2403/9 215 
  Chodov 2608 1119 
  Chodov 2609 3290 
  Chodov 2776/13 1690 
  Chodov 2993/3 1348 
  Chodov 3008 231 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“. 
 
4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet: 
„Stodůlky 2131/325 3425 
  Stodůlky 2131/326 296 
  Stodůlky 2131/382 288 
  Stodůlky 2131/447 115 
  Stodůlky 2131/448 4236 
  Stodůlky 2401/16 3555 
  Stodůlky 2401/17 3485 
  Stodůlky 2401/18 2523 
  Stodůlky 2401/19 4 
  Stodůlky 2401/20 9443 
  včetně staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN.“. 
 
5. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Čakovice na konci doplňuje tento výčet: 
„Čakovice 1151/12 310 816“. 
 
6. V příloze č. 7 části A se v části Praha 20  na konci doplňuje tento výčet: 
„Horní Počernice 2194 728 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“. 
 
7. V příloze č. 7 části B se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet: 
„Nové Město 
  veřejné osvětlení parku mezi ulicemi Holbova, Lannova, Nové Mlýny a nábřežím Ludvíka 
  Svobody (23 ks stožárů včetně rozvaděče) na pozemcích parc. č. 2360/2, 2360/3 a 2366 
  v k. ú. Nové Město.“. 
 
8. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 6  na konci doplňuje tento výčet: 
„Břevnov 
  stavba veřejného osvětlení parku Malý Břevnov (4 ks světelných míst) na pozemku         
  parc. č. 2557/142 v k. ú. Břevnov v pořizovací hodnotě 167 452,77 Kč.“. 
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9. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Čakovice na konci doplňuje tento výčet: 
„Miškovice 
  veřejné osvětlení v ulici Na Kačence (7 ks světelných míst) na pozemcích parc. č. 13/31, 
  13/74, 13/67, 13/68, 13/22 a 13/3 v k. ú. Miškovice v pořizovací hodnotě 433.052,08 Kč.“. 
 
10. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Dubeč na konci doplňuje tento výčet: 
„Dubeč 1418 45439 
  Dubeč 1419/1 1925 
  Dubeč 1419/2 417 
  Dubeč 1457 1665 
  včetně stavby rybníka a staveb terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu 
  v KN.“. 
 
11. V příloze č. 7 části  B se v části Praha - Satalice  na konci doplňuje tento výčet: 
„Satalice   305 
  na pozemku parc. č. 89 v k. ú. Satalice.“. 
 
12. V příloze č. 10 se za bod 35 vkládá bod 36, který včetně nadpisu zní: 
„36. Městská část Praha 6 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č. výměra (m2) 
Ruzyně 1315 791 
Ruzyně 1321/1 2015 
Ruzyně 1322 898 
Ruzyně 1324/1 856 
Ruzyně 1325/1 398 
Ruzyně 1326/2 610 
 
b) Městská část Praha 6 se zavazuje, že nepřevede pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 6 se zavazuje, že využije pozemky uvedené v písmenu a) pro výstavbu 
objektu pro sociální účely - léčebny dlouhodobě nemocných. 
 
d) V případě změny využití pozemků uvedených v písmenu a) je městská část Praha 6 
povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí ze svěřené správy, a to ve lhůtě do 90 dnů 
ode dne změny využití pozemků. 
 
e) Městská část Praha 6 se zavazuje, že po dohodě s Technickou správou komunikací hl. m. 
Prahy zajistí oddělovací geometrický plán na oddělení částí pozemků, které tvoří stavbu 
komunikace Pilotů ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a to pozemků 
parc. č. 1315, 1322 a 1324/1, v případě výkupu od společnosti Air Travel Building, a. s., také 
na pozemek parc. č. 1323 v k. ú. Ruzyně, a následně požádá hlavní město Prahu o odejmutí 
nově oddělených částí komunikace ze svěřené správy městské části.“. 
 
Dosavadní body 36 až 101 se označují jako body 37 až 102. 
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13. V příloze č. 10 se za bod 66 vkládá bod 67, který včetně nadpisu zní: 
„67. Městská část Praha 11 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č. výměra (m2) 
Chodov 2608 1119 
Chodov 2609 3290 
 
b) Městská část Praha 11 se zavazuje, že nepřevede pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 11 se zavazuje, že využije pozemky uvedené v písmenu a) pro potřeby 
MŠ Konstantinova.  
 
d) V případě změny využití pozemků uvedených v písmenu a) je městská část Praha 11 
povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí pozemků ze svěřené správy, a to ve lhůtě 
do 90 dnů ode dne změny využití pozemků.“. 
 
Dosavadní body 67 až 102 se označují jako body 68 až 103. 
 
14. V příloze č. 10 se za bod 71 vkládá bod 72,  který včetně nadpisu zní: 
„72. Městská část Praha 13 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č. výměra (m2) 
Stodůlky 2131/325 3425 
Stodůlky 2131/326 296 
Stodůlky 2131/382 288 
Stodůlky 2131/447 115 
Stodůlky 2131/448 4236 
Stodůlky 2401/16 3555 
Stodůlky 2401/17 3485 
Stodůlky 2401/18 2523 
Stodůlky 2401/19 4 
Stodůlky 2401/20 9443 
 
b) Městská část Praha 13 se zavazuje, že nepřevede pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu.“. 
 
Dosavadní body 72 až 103 se označují jako body 73 až 104. 
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15. V příloze č. 10 se za bod 79 vkládá bod 80, který včetně nadpisu zní: 
„80. Městská část Praha - Čakovice 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č. výměra (m2) 
Čakovice 1151/12 310 816 
 
b) Městská část Praha – Čakovice se zavazuje, že nepřevede nemovitosti uvedené 
v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha – Čakovice se zavazuje, že umožní bezúplatné užívání části budovy 
č. pop. 816 na pozemku parc. č. 1151/12 v k. ú. Čakovice příspěvkové organizaci hlavního 
města Prahy Střední průmyslová škola na Proseku, a to zázemí posilovny, posilovnu, šatnu 
posilovny v suterénu budovy a dále zasedací místnost, sklady, bufet, archiv, WC a sklad 
úklidu v přízemí budovy, včetně bezúplatného přístupu do těchto prostor.“. 
 
Dosavadní body 80 až 104 se označují jako body 81 až 105. 
 

 
 
 

Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013. 
 
 
 

 
 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
primátor hlavního města Prahy v. r. 

 
 
 

Jiří Vávra 
I. náměstek primátora hlavního města Prahy v. r. 
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