
24.  
 

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 14. 12. 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, obecně závazné 
vyhlášky č. 18/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 20/2017 Sb. hl. m. Prahy a 
obecně závazné vyhlášky č. 21/2017 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
 
1. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet: 
„Nusle              2910/104 3366 
 Podolí             409/2                97 
 Podolí              413/1            6169 
 Podolí              413/2              117 
 Podolí              2033              248 
 Podolí              2050              705 
 včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
2. V příloze č. 7 části B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:  
„Břevnov 3668/11     4 
 Dejvice 2470/1               38 
 Dejvice 2470/2             231 
 Dejvice 581/4               26 
 Dejvice 583/16               58“. 
 
3. V příloze č. 10 se za bod 35 vkládá bod 36, který včetně nadpisu zní: 
„36. Městská část Praha 4 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
kat. území     parc. č.     výměra (m2)   
Nusle          2910/104          3366 
Podolí          409/2               97 
Podolí          413/1           6169 
Podolí          413/2       117 
Podolí          2033             248 
Podolí          2050             705 
 
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 
(ostatní plocha, zeleň, komunikace, silnice). 
  
d) Městská část Praha 4 je povinna umožnit příjezd pro hlavní město Prahu, správce 
a provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy podle 
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zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, včetně těžkých vozidel 
(cisterny), přes pozemek parc. č. 2050 v k. ú. Podolí (tzn. zachovat trvale přístupnou komunikaci 
NN 4344) a parc. č. 413/1 v k. ú. Podolí k budově bez č. pop., nacházející se na pozemku parc. č. 
413/1 v k. ú. Podolí, kde je situovaný podzemní sklad chemikálií – nádrže chemojemu.“.  
 
Dosavadní body 36 až 254 se označují jako body 37 až 255. 
 
             
 
 

Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2018. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Adriana Krnáčová, v. r. 
primátorka hlavního města Prahy 

 
 

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


	Adriana Krnáčová, v. r.
	Petr Dolínek, v. r.



