
20.  
 

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 2. 11. 2017 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 
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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, 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, 
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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. 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 a obecně 
závazné vyhlášky č. 18/2017 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
 
1. V příloze č. 2 se za položku č. 64 vkládá nová položka č. 65, která zní: 

 
 „ 
Pol. Předpis   §        Předmět působnosti 
 65.  zákon č. 

206/2015 
Sb. 

 32 odst. 
2 

 přijímání ohlášení provedení ohňostroje 

“. 
              

Dosavadní položky č. 65 a 66 se označují jako položky č. 66 a 67. 

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet: 

„Nové Město                        333/1                              285 

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

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet: 

„Košíře                                  2106/2                               313 

  Košíře                                  2106/3                               453 

  Košíře                                  2106/4                               147 

  Košíře                                  2106/5                                 24 

  Košíře                                  2107/4                               768 

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

 

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

 „Liboc                    1061/183                               580 

  Liboc                                1061/184                               654 

  Liboc                                    1088/2                             2802 

  Liboc                                    1088/5                               286 
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  Liboc                                  1095/29                               138 

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

5. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Dolní Chabry se na konci doplňuje tento výčet: 

„Dolní Chabry             552/2                            378“. 

 

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

 „Ďáblice                              1646/32                           1183 

  Ďáblice                               1646/33                             590 

  Ďáblice                               1646/47                           1594 

  včetně komunikační stavby a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

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

„Lochkov                                 676/2                                71 

  včetně komunikační stavby a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

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

„Slivenec                             1754/328                            439 

 Slivenec                              1754/329                            277 

 včetně komunikační stavby na pozemcích parc. č. 1754/328 a 1754/329, komunikační stavby    na 
pozemku parc. č. 1729/1 v k. ú. Slivenec a terénních úprav, který nejsou předmětem   zápisu v 
KN“. 

 

9. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Velká Chuchle na konci doplňuje tento výčet: 

„Velká Chuchle                     991/15                             2096 

  Velká Chuchle                   991/169                             1715 

  Velká Chuchle                   991/298                                 14               

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

 

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

„Lahovice                           393                                  139 

  Lahovice                           395                                    72 

  Lahovice                           416                                  128 

  Lahovice                           520                                  713 

  Lahovice                           521                                  350 

  Lahovice                        523/1                                  240 
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  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

 

 

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

„Třebonice                          617/29          353“.  

 

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

„Kyje                                        936/2             6“.  

 

13.  V příloze č. 10 se za bod 4 vkládá bod 5, který včetně nadpisu zní: 

„5. Městská část Praha 1 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území                          parc. č.               výměra (m2)  

Nové Město                           333/1                                  285 

  

b) Městská část Praha 1 není oprávněna převést pozemek uvedený v písmenu a) na jinou fyzickou či 
právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha 1 je povinna využít pozemek uvedený v písmenu a) v souladu se záměrem – 
pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Praha 1, z. s., a zajistit poskytnutí veškeré součinnosti při 
údržbě a opravách Novomlýnské vodárenské věže, zejména při realizaci 2. etapy obnovy pláště v 
rámci plánované rekonstrukce (umístění lešení apod.).“. 

 

Dosavadní body 5 až 247 se označují jako body 6 až 248. 

   

14. V příloze č. 10 se za bod 70 vkládá bod 71, který včetně nadpisu zní: 

„71. Městská část Praha 6 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:       

 

kat. území                          parc. č.                 výměra (m2) 

Liboc                                    1061/183                     580 

Liboc                                    1061/184                     654 

Liboc                                        1088/2                   2802 
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Liboc                                        1088/5                     286 

Liboc                                      1095/29                     138  

 

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

 

c) Městská část Praha 6 je povinna u pozemků uvedených v písmenu a) zachovat jejich využití 
(zeleň, cesta). 

 

d) Městská část Praha 6 je povinna, na základě uzavřené budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. SOB/23/05/006475/2009 se spol. PREdistribuce, a. s., uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene do 1 roku ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na kabelové 
vedení v pozemcích parc. č. 1088/2 a 1088/5 v k. ú Liboc.“. 

 

Dosavadní body 71 až 248 se označují jako body 72 až 249. 

 

15. V příloze č. 10 se v bodu 143 písm. c) 

slova 

„Městská část Praha 12 je povinna pozemky parc. č. 1647/1 a 4137/36 v k. ú. Modřany využít v 
souladu s předloženým záměrem pro výstavbu sportovní haly – Orlovny.“. 

nahrazují slovy: 

„Městská část Praha 12 je povinna pozemky parc. č. 1647/1 a 4137/36 v k. ú. Modřany využít v 
souladu s předloženým záměrem pro výstavbu areálu základní školy.“. 

 

16. V příloze č. 10 se za bod 244 vkládá bod 245, který včetně nadpisu zní: 

„245. Městská část Praha - Zbraslav 

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí: 

kat. území                           parc. č.                   výměra (m2) 

Lahovice                         393                     139 

Lahovice                         395                       72 

Lahovice                         416                     128 

Lahovice                         520                          713 

Lahovice                         521                      350 

Lahovice                      523/1                      240 
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b) Městská část Praha - Zbraslav není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou 
fyzickou či právnickou osobu. 

 

c) Městská část Praha - Zbraslav je povinna využívat pozemky uvedené v písmenu a), které přešly 
do vlastnictví hlavního města Prahy ze Státního pozemkového úřadu smlouvami o bezúplatném 
převodu č. 1018991601 ze dne 14. 9. 2016 a č. 1011991601 ze dne 3. 5. 2016, k realizaci zeleně. 
V případě změny územně plánovací dokumentace, na základě které došlo k bezúplatnému převodu 
pozemků do vlastnictví obce, pro kterou by nebyly pozemky nebo jejich části využity k realizaci 
zeleně, je městská část Praha – Zbraslav povinna požádat hlavní město Prahu o odejmutí pozemků 
ze svěřené správy za účelem jejich převedení zpět na Státní pozemkový úřad za podmínek, za jakých 
byly převedeny na hlavní město Prahu, a to ve lhůtě 90 dnů od nabytí účinnosti obecně závazné 
vyhlášky hlavního města Prahy o změně závazné části územně plánovací dokumentace. Jestliže 
nebude možné pozemky převést zpět na Státní pozemkový úřad, protože budou ve vlastnictví třetí 
osoby, je městská část Praha - Zbraslav povinna ve stejné lhůtě poskytnout Státnímu pozemkovému 
úřadu náhradu za tyto pozemky v penězích, výše náhrady bude rovna ceně pozemků zjištěné podle 
cenového předpisu, platného ke dni uzavření smluv, podle kterých byly pozemky převedeny 
do vlastnictví hlavnímu městu Praze. 

 

d) Městská část Praha – Zbraslav je povinna v případě náhrady v penězích podle písmene c) za 
pozemky uvedené v písmenu a) uhradit náklady, které budou vynaloženy na jejich ocenění.“. 

 

Dosavadní body 245 až 249 se označují jako body 246 až 250. 

 
 
 

 
Čl. II 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018 s výjimkou bodu 1, který nabývá účinnosti 

dnem 1. prosince 2017. 
 
 

 
 
 
 

Adriana Krnáčová, v. r. 
primátorka hlavního města Prahy 

 
 

Petr Dolínek, v. r. 
  náměstek primátorky hlavního města Prahy 
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