
 

1. 
 

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 21. 1. 2021 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 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 
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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, 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. 
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Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 14/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 17/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 20/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2017 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 24/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2018 Sb. 

hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 8/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 13/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2019 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2019 Sb. 

hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 16/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 20/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 3/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2020 Sb. hl. m. Prahy, 

obecně závazné vyhlášky č. 7/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2020 Sb. hl. m. 

Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 

č. 12/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 

vyhlášky č. 16/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně 

závazné vyhlášky č. 19/2020 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 23/2020 Sb. hl. m. 

Prahy, se mění takto: 

 

 

1.  V příloze č. 2 se položka č. 47 zrušuje.  

 Dosavadní položky č. 48 až 68 se označují jako položky č. 47 až 67.  

 

2. V příloze č. 2 se doplňuje položka č. 68, která zní: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  V příloze č. 3 se položky č. 77 až 81 zrušují. 

 Dosavadní položky č. 82 až 114 se označují jako položky č. 77 až 109. 

 

4.  V příloze č. 3 se doplňují položky č. 110 až 112, které znějí: 

„  110. Zákon č. 

541/2020 

Sb. 

147 písm. a) kontrola, zda právnické a podnikající 

fyzické osoby využívají obecní systém 

pouze na základě písemné smlouvy 

s obcí a v souladu s ní, a zda 

nepodnikající fyzické osoby nakládají 

s komunálním odpadem v souladu 

se zákonem o odpadech 

 

 

 

 

 

 

 111.  147 písm. b) kontrola, zda právnické a podnikající  

„ Položka č.  Předpis § Předmět působnosti  

 

 

 

68. Zákon č. 

541/2020 

Sb. 

22 odst. 2 účastenství v řízení o vydání povolení 

provozu zařízení určených pro 

nakládání s odpady, s výjimkou 

mobilních zařízení 

 

 

“. 
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fyzické osoby mají zajištěno převzetí 

odpadu, který samy nezpracují 

v souladu se zákonem o odpadech, 

osobou oprávněnou k převzetí daného 

druhu a kategorie odpadu podle zákona 

o odpadech  

 112. Zákon č. 

542/2020 

Sb. 

105 odst. 1  vyzývání vlastníka odstaveného vozidla 

k jeho odstranění a současné 

zveřejňování této výzvy na úřední desce 

“. 

 

 

5.  V příloze č. 4 se položky č. 369 až 376 zrušují. 

 Dosavadní položky č. 377 až 429 se označují jako položky č. 369 až 421.  

 

6.  V příloze č. 4 se doplňují položky č. 422 až 446, které znějí: 

 

„ Položka č.  Předpis § Předmět působnosti  

 422. Zákon č. 

541/2020 

Sb. 

14 odst. 2 přijímání oznámení o výskytu 

nezákonně soustředěného odpadu 

 

 423.  14 odst. 3 zjišťování vlastníka nezákonně 

soustředěného odpadu 

 

 424.  14 odst. 4 vyzývání vlastníka pozemku k odklizení 

nezákonně soustředěného odpadu a jeho 

předání do zařízení určeného 

pro nakládání s odpady 

 

 425.  14 odst. 5 

písm. a) 

ukládání povinnosti vlastníku pozemku, 

aby na vlastní náklady zabezpečil místo, 

kde se nachází nezákonně soustředěný 

odpad, proti dalšímu návozu odpadu 

 

 426.  14 odst. 5 

písm. b) 

zabezpečování odpadu, který ohrožuje 

životní prostředí, před únikem škodlivin 

do okolního prostředí 

 

 427.  14 odst. 5 

písm. c) 

odklízení nezákonně soustředěného 

odpadu a jeho předávání do zařízení 

určeného pro nakládání s odpady 

 

 428.  15 odst. 4 vyzývání vlastníka nemovité věci, která 

byla provozovnou původce, k předání 

odpadu soustředěného v této 

nemovitosti do zařízení určeného 

pro nakládání s odpady 
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 429.  17 odst. 3 vyzývání vlastníka nemovité věci, která 

byla zařízením určeným pro nakládání 

s odpady, k předání odpadu 

soustředěného v této nemovitosti 

do zařízení určeného pro nakládání 

s odpady 

 

 430.  34 odst. 4 ukládání povinnosti provést využití 

odpadu v zařízení k využití odpadu 

a ukládání povinnosti náhrady 

vynaložených nákladů osobě, která 

nakládáním s odpadem způsobila 

nezbytnost postupu dle tohoto 

ustanovení  

 

 431.  36 odst. 2 ukládání povinnosti provést odstranění 

odpadu v zařízení k odstranění odpadu 

a ukládání povinnosti náhrady 

vynaložených nákladů osobě, která 

nakládáním s odpadem způsobila 

nezbytnost postupu dle tohoto 

ustanovení 

 

 432.  66 odst. 3 kontrola hlášení provozovatele 

komunitní kompostárny a hlavního 

města Prahy podávaných podle § 66 

odst. 1 a 2 

 

 433.  77 odst. 3 přístup k záznamům o provedených 

hodnoceních nebezpečných vlastností 

odpadu vedených v integrovaném 

systému plnění ohlašovacích povinností 

v oblasti životního prostředí  

 

 434.  96 odst. 2 kontrola a zpracovávání hlášení původců 

odpadů, provozovatelů zařízení, 

obchodníků s odpady a hlavního města 

Prahy podaných podle § 95 odst. 3 až 5  

 

 435.  96 odst. 3 zasílání informací Ministerstvu 

životního prostředí o rozhodnutích 

vydaných dle zákona o odpadech 

 

 436.  123 projednávání přestupků podle zákona 

o odpadech v rozsahu působnosti 

svěřené obecním úřadům a obecním 

úřadům obcí s rozšířenou působností, 

s výjimkou přestupků obce dle § 122   

 

 437.  146 odst. 1 

písm. a) 

vedení a zpracovávání evidence 

rozhodnutí vydaných dle zákona 
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o odpadech 

 438.  146 odst. 1 

písm. b) 

kontrola, jak jsou dodržována 

ustanovení právních předpisů 

a rozhodnutí správních orgánů ve všech 

oblastech působnosti tohoto zákona, 

s výjimkou oblastí, v nichž jsou 

podle § 147 odst. 1 písm. a) ke kontrole 

příslušné obecní úřady, a zda pověřené 

osoby dodržují stanovený způsob 

hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů 

 

 439.  146 odst. 1 

písm. c) 

možnost zabezpečit odpad, který 

ohrožuje nebo poškozuje zdraví lidí 

nebo životní prostředí, před únikem 

škodlivin do okolního prostředí 

nebo zajistit odklizení takového odpadu 

včetně jeho předání do zařízení 

určeného pro nakládání s odpady, a to 

na náklady odpovědné osoby 

 

 440.  146 odst. 1 

písm. d) 

možnost zakázat původci odpadů 

činnost, která způsobuje vznik odpadů, 

pokud původce odpadu nemá zajištěno 

převzetí odpadů, které produkuje, 

osobou oprávněnou k převzetí daného 

druhu a kategorie odpadu, a pokud by 

odpady vzniklé v důsledku pokračování 

této činnosti mohly způsobit škodu 

na životním prostředí nebo zdraví lidí 

 

 441.  146 odst. 3 

písm. a) 

vydávání závazného stanoviska 

k terénním úpravám a k odstranění 

stavby podléhající ohlášení 

nebo povolení podle stavebního zákona 

 

 442.  146 odst. 3 

písm. b) 

vydávání vyjádření z hlediska nakládání 

s odpady ke změně dokončené stavby 

podléhající ohlášení nebo povolení 

podle stavebního zákona 

 

 443.  146 odst. 3 

písm. c) 

vydávání vyjádření ke zřízení zařízení 

určeného pro nakládání s odpady 

a k zavedení nebo rozšíření výroby 

oxidu titaničitého 

 

 444. Zákon č. 

542/2020 

Sb. 

126 odst. 1 

písm. a) 

projednávání přestupků dle § 121  
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 445.  134 písm. a) kontrola, jak jsou fyzickými osobami 

dodržována ustanovení právních předpisů 

a rozhodnutí správních orgánů ve všech 

oblastech působnosti zákona o výrobcích 

s ukončenou životností 

 

 446.  134 písm. b) ukládání opatření k nápravě a lhůty 

pro zjednání nápravy 

 

“. 

 

 

7. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet: 

„Michle  967/1               1716 

  Michle 968/1               26355 

  Nusle  2387/1 (id. 1/2) 24666 

  Nusle             2388 (id. 1/2)   1251 

  Nusle  2390               117 

  Nusle             3163/3               44 

  Záběhlice 5007/1               558 

  Záběhlice 5098/3               227 

  včetně komunikační stavby na pozemcích parc. č. 932/3 a 968/1 v k. ú. Michle a včetně staveb,   

  terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

8. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 

„Dejvice 772/2             39 

  Dejvice 4048/2             271 

  Dejvice 4060/26 19 

  Veleslavín 473/25             363 

  Veleslavín 473/89  319 

  Veleslavín 473/155 507 

  Veleslavín 473/157 16505 

  Veleslavín 473/159 10408 

  Veleslavín 473/228 197 

  Veleslavín 473/232 571 

  Veleslavín 473/252 12533 

  Veleslavín 473/299 13979 

  Veleslavín 473/300 176 

  Veleslavín 473/301 11580 

  Veleslavín 473/304 155 

  Veleslavín 473/307 1822 

  Veleslavín 473/308 2139 

  Veleslavín 473/309 150 

  Veleslavín 473/311 4156 

  Veleslavín 473/313 410  

  Veleslavín 473/348 34 

  Veleslavín 473/482 18 

  Veleslavín 473/493 248 

  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
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9. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 

„Hradčany 310             781 

  včetně terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

10. V příloze č. 7 části A se v části Praha 7 na konci doplňuje tento výčet: 

„Holešovice 2236/6              947 

  Bubeneč 2017/2              10 

  Bubeneč 2042/8              39 

  Bubeneč 2042/10  12 

  včetně terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN.“.  

 

11. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet: 

„Strašnice 2244/1             27184 

  Strašnice 2244/194 60 

  Strašnice 2244/377 656 

  Strašnice 2244/473 499 

  Malešice       806/628 25  

  Malešice       806/825 9 

  Malešice       806/826 8 

  Malešice       806/827 7 

  Malešice       806/828 7 

  Malešice       961/2             33 

  včetně terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“.  

 

12. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Zbraslav na konci doplňuje tento výčet: 

„Zbraslav 2909/15 5074 

  včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

13. V příloze č. 7 části B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 

„Břevnov 3587/35 9 

  Dejvice 773/2             1 

  Dejvice 773/3             1 

  Dejvice 773/4        87 

  Dejvice 818/2          1 

  Dejvice 818/3             1“. 

 

14. V příloze č. 7 části B se v části Praha 7 doplňuje tento výčet: 

„Bubeneč 662/5            7 

  Bubeneč 663/5            310 

  Bubeneč 663/7            49 

  Bubeneč 663/8            8 

  Bubeneč 663/10            22 

  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

15. V příloze č. 7 části B se v části Praha 14 doplňuje tento výčet: 

„Kyje             2575/444 2029 

  Kyje             2580/1             237 

  Kyje             2580/5             1123 

  Kyje    2580/42 1974 

  Kyje             2779/4             242 
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  Kyje            2779/5            223“. 

 

16. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Dolní Chabry doplňuje tento výčet: 

„Dolní Chabry 28 (id. 1/13) 4192“. 

 

17. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Troja doplňuje tento výčet: 

„Troja             1691/13 268  

  Troja         1691/14 238  

  včetně staveb a terénních úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

18. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Zličín doplňuje tento výčet: 

„Zličín             691/10             162 

  Zličín             704/8             225 

  Zličín             705/3             55 

  Zličín             707/8             66 

  Zličín              845/5             823 

  Zličín              845/6             37“. 

 

19. V příloze č. 10 se za bod 42 vkládá bod 43, který včetně nadpisu zní: 

„43. Městská část Praha 4 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.        výměra (m2) 

Michle             968/1               26355 

Nusle              2387/1 (id. 1/2) 24666 

Nusle             2388 (id. 1/2)   1251 

Nusle           2390               117 

Nusle             3163/3               44 

 

b) Městská část Praha 4 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 4 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající využití 

(Park Jezerka).“. 

 

Dosavadní body 43 až 358 se označují jako body 44 až 359. 

 

20. V příloze č. 10 se za bod 92 vkládá bod 93, který včetně nadpisu zní: 

„93. Městská část Praha 6 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.        výměra (m2) 

Veleslavín 473/157 16505 

Veleslavín 473/159 10408 

Veleslavín 473/252 12533 

Veleslavín 473/299 13979 

Veleslavín 473/301 11580 

Veleslavín 473/308 2139 
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Veleslavín 473/311 4156 

 

b) Městská část Praha 6 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu, vyjma pozemků nebo jejích částí funkčně souvisejících s bytovými domy 

č. pop. 268, 270, 251-254 v ulici Křenova, č. pop. 231-234 v ulici Peštukova, č. pop. 291-295 

v ulici Na Petřinách, č. pop. 319-328 v ulici Na Okraji a č. pop. 329, 330, 332-334, 338-348 v ulici 

Šumberova. V případě převodu těchto pozemků nebo jejich částí je městská část Praha 6 povinna 

převést do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 50 % z kupní ceny 

těchto pozemků.  

 

c) Městská část Praha 6 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající využití 

(veřejná zeleň).“. 

 

Dosavadní body 93 až 359 se označují jako body 94 až 360. 

  

21. V příloze č. 10 se za bod 101 vkládá bod 102, který včetně nadpisu zní: 

„102. Městská část Praha 7 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.       výměra (m2) 

Holešovice 2236/6            947 

 

b) Městská část Praha 7 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 7 je povinna u pozemku uvedeného v písmenu a) zachovat stávající využití 

(zeleň).“. 

 

Dosavadní body 102 až 360 se označují jako body 103 až 361. 

 

22.  V příloze č. 10 se za bod 168 vkládá bod 169, který včetně nadpisu zní: 

„169. Městská část Praha 10 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č.       výměra (m2) 

Strašnice 2244/1             27184 

Strašnice 2244/473 499 

 

b) Městská část Praha 10 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 

či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 10 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat stávající využití 

(zeleň).“. 

 

Dosavadní body 169 až 361 se označují jako body 170 až 362. 
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23. V příloze č. 10 se za bod 357 vkládá bod 358, který včetně nadpisu zní: 

„358. Městská část Praha - Zbraslav 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

 

kat. území parc. č         výměra (m2)  

Zbraslav 2909/15 5074  

  

b) Městská část Praha - Zbraslav je povinna v případě převodu pozemku uvedeném v písmenu a) 

nebo jeho částí převést do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 

50 % z kupní ceny tohoto pozemku, nebo jeho částí.“. 

 

Dosavadní body 358 až 362 se označují jako body 359 až 363. 

 

 

 

Čl. II 

 

Přechodná ustanovení 

 

1. Správní řízení zahájená úřady městských částí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dokončí úřady městských částí 

na základě kompetencí svěřených jim obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, 

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky. 

2. Žádosti o závazné stanovisko a vyjádření orgánu odpadového hospodářství podle § 146 odst. 3 

písm. a), b) a c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, podané k Magistrátu hlavního města Prahy 

přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky projedná Magistrát hlavního města Prahy.     

 

 

 

Čl. III 

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1 až 6, která 

nabývají účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Zdeněk  H ř i b,  v. r. 

primátor hlavního města Prahy 

 

doc. Ing. arch. Petr  H l a v á č e k,  v. r. 

I. náměstek primátora hlavního města Prahy 

 


