
    
5. 

 
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 22. 3. 2018 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 



2 
 

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, 
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. 
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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, 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 a obecně závazné vyhlášky č. 
4/2018 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
 

1. V příloze č. 4 části A položka č. 394 zní: 
     „ 

394. 185/2001 
Sb. 

§ 79 
odst. 4  

vydávání závazného stanoviska k umístění stavby, ke 
změně využití území, k povolení stavby a k řízením 
podle zvláštního právního předpisu z hlediska 
nakládání s odpady 

     “. 

2. V příloze č. 4 části A se v položce č. 395 slova „§ 79 odst. 4 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 79 
odst. 4 písm. b)“. 

 
3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 3 na konci doplňuje tento výčet: 
„Žižkov                                 2183/180                    934 
včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 7 na konci doplňuje tento výčet: 
„Holešovice          475/20                      1285 
 Holešovice          489/3                            70 
 Holešovice          2409                           677  
 Holešovice          2410/2                    17493       
 Holešovice          2410/12                    1824 
 Holešovice          2410/16                      613 
 Holešovice          2410/54                    1209 
 Holešovice          2410/55                        60 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 

  
5. V příloze č. 7 části A se v části Praha 8 na konci doplňuje tento výčet: 
„Bohnice           840/338                       189 
 Střížkov           527/141                       187 
 Troja           1324/67                      2861 
 Troja           1324/68                      1531 
 Troja           1324/69                        150 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu   v KN“. 

 
6.  V příloze č. 7 části A se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet: 
„Háje            826/7                         10793 
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 Háje           892/3                           1089 
 Háje           892/6                           1163 
 Háje           892/9                            586   
  
 
 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu   v KN“. 
 
7. V příloze č. 7 části A se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet: 
„Horní Měcholupy               523/78                          566 
 Horní Měcholupy                523/121                        399 
 Horní Měcholupy                523/137                          38 
 Horní Měcholupy                523/138                            7 
 Horní Měcholupy                523/139                          34 
 Horní Měcholupy                523/140                            3 
 Horní Měcholupy                523/141                          84 
 Horní Měcholupy                523/142                            6 
 Horní Měcholupy                523/143                          94 
 Horní Měcholupy                523/144                            7 
 Horní Měcholupy                523/145                          88 
 Horní Měcholupy                523/146                            4 
 Horní Měcholupy                523/147                          54 
 Horní Měcholupy                523/149                          37 
 Horní Měcholupy                523/150                            9 
 Horní Měcholupy                523/151                          83 
 Horní Měcholupy                523/152                            9 
 Horní Měcholupy                523/153                          82 
 Horní Měcholupy                523/154                            6 
 Horní Měcholupy                523/155                          83 
 Horní Měcholupy                523/156                            6 
 Horní Měcholupy                523/157                          81 
 Horní Měcholupy                523/158                            6   
 Horní Měcholupy                523/159                          49 
 Horní Měcholupy                523/310                          16     
 Horní Měcholupy                523/311                          40        
 včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
  
8. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Běchovice na konci doplňuje tento výčet: 
„Běchovice         1482                              332   
  včetně terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
9. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Přední Kopanina na konci doplňuje tento výčet: 
„Přední Kopanina  
 budova č. pop. 193 na pozemku parc. č. 725/2    
 movité věci - drobný hmotný majetek, 2 kuchyňské linky a plynový kondenzační kotel   v celkové 
hodnotě 95 489,57 Kč, včetně terénních a sadových úprav, venkovní komunikace   a zpevněné 
plochy“. 
 
10. V příloze č. 7 části A se v části Praha 16 na konci doplňuje tento výčet: 
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„Radotín                               226/4                            202 
 Radotín                                1108/158                      301 
 Radotín                                1306/4                          118 
 Radotín                                1306/5                            32 
 Radotín                                1783/5                          167 
 Radotín                                1998/11                        991 
 Radotín                                1998/12                        118 
 Radotín                                1998/13                          33 
 Radotín                                1998/14                       142 
 Radotín                                1998/15                       241 
 Radotín                                1998/16                       139 
 Radotín                                1998/17                         83 
 Radotín                                1998/18                       142 
 Radotín                                2087/12                         58 
 Radotín                                2092                             211 
 Radotín                                2554/8                           73 
 Radotín                                2554/15                         89 
 Radotín                                2554/16                       140 
 Radotín                                2555/2                           36 
 Radotín                                2606/1                        3247 
 Radotín                                2606/2                          207 
 Radotín                                2624/1                          843 
 Radotín                                2512/2 díl “c“                  3 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
11. V příloze č. 7 části A se v části Praha 17 na konci doplňuje tento výčet: 
„Řepy         1502/9                        5467 
 Řepy         1502/14                      1600 
 Řepy         1504/21                      9215 
 Řepy         1504/22                     15812“. 
 
12. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Zbraslav na konci doplňuje tento výčet: 
„Zbraslav                              1304/3                         498 
  včetně staveb a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
13. V příloze č. 7 části B se v části Praha 1 na konci doplňuje tento výčet: 
„Nové Město 
 movitý majetek - sousoší sv. Jana Nepomuckého u kostela Nejsvětější Trojice ve Spálené   ulici“. 
 
14. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Libuš na konci doplňuje tento výčet: 
„Libuš           1132                          2940 
 Libuš           1137                          1340 
 Libuš           1139/5                       2671 
 Libuš           1158                              74“. 
 
15. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Řeporyje na konci doplňuje tento výčet:  
 „Řeporyje           848/19                         106 
   Řeporyje           1468                          3597 
   Řeporyje            1695/3                          347“.  
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16. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Šeberov na konci doplňuje tento výčet: 
„Šeberov                                 122/1                        6046“. 

 
 
 
 
 
 
17.  V příloze č. 10 se za bod 79 vkládá bod 80, který včetně nadpisu zní: 
„80. Městská část Praha 7 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území       parc. č.                    výměra (m2)                       
Holešovice       475/20                           1285 
Holešovice       489/3                                 70 
Holešovice       2409                                677  
Holešovice       2410/2                          17493       
Holešovice       2410/12                          1824 
Holešovice       2410/16                            613 
Holešovice       2410/54                          1209 
Holešovice       2410/55                              60 
 
b) Městská část Praha 7 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či 
právnickou osobu.“. 
 
Dosavadní body 80 až 265 se označují jako body 81 až 266. 

 
18. V příloze č. 10 se za bod 93 vkládá bod 94, který včetně nadpisu zní: 
„94. Městská část Praha 8 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území        parc. č.                    výměra (m2)  
Troja       1324/67                          2861 
Troja       1324/68                          1531 
Troja       1324/69                           150 
  
b) Městská část Praha 8 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou či 
právnickou osobu.  
 
c) Městská část Praha 8 je povinna pozemky uvedené v písmenu a) využít v souladu se záměrem 
revitalizace původní parkové plochy.“. 
 
Dosavadní body 94 až 266 se označují jako body 95 až 267. 
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19. V příloze č. 10 se za bod 148 vkládá bod 149, který včetně nadpisu zní: 
„149. Městská část Praha 11 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí:       
 
kat. území       parc. č.                         výměra (m2)  
Háje        826/7                             10793 
Háje       892/3                              1089 
Háje       892/6                              1163 
Háje       892/9                               586  
 
 
 
 
b) Městská část Praha 11 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 
či právnickou osobu. 
 
c) Městská část Praha 11 je povinna zachovat stávající využití (veřejná zeleň s chodníky).“. 
 
Dosavadní body 149 až 267 se označují jako body 150 až 268. 
 
 
20. V příloze č. 10 se za bod 225 vkládá bod 226, který včetně nadpisu zní: 
„226. Městská část Praha - Přední Kopanina 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí:       
 
kat. území     parc. č.                         výměra (m2)            č. pop. 
Přední Kopanina     725/2                               276 193 
  
b) Městská část Praha - Přední Kopanina není oprávněna převést pozemek parc. č. 725/2, jehož 
součástí je budova č. pop. 193 v k. ú. Přední Kopanina, na jinou fyzickou či právnickou osobu.“. 
 
Dosavadní body 226 až 268 se označují jako body 227 až 269. 
 
 
21. V příloze č. 10 se za bod 238 vkládá bod 239, který včetně nadpisu zní: 
„239. Městská část Praha 17 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí:       
 
kat. území        parc. č.                          výměra (m2)  
Řepy       1502/9                               5467 
Řepy       1504/21                               9215 
Řepy       1504/22                             15812 
 
b) Městská část Praha 17 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 
či právnickou osobu. 
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c) Městská část Praha 17 je povinna zachovat stávající využití (Lesopark Řepy).“. 
 
Dosavadní body 239 až 269 se označují jako body 240 až 270. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2018, s výjimkou čl. I bodů 1 a 2, které nabývají 
účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

 
 
 
 
 

 
Adriana Krnáčová, v. r. 

primátorka hlavního města Prahy 
 

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