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VĚC ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., 
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace (dále jen „IPR Praha“), 
obdržel dne 24. 8. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informací (zkráceně jen „Vaše žádost“ či „žádost“) 
v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), týkajících se podnětu na 
pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 67/2017 (dále jen „podnět na pořízení 
změny ÚP“) v rámci pozemků zapsaných na LV v k.ú. Letňany a navazující změny Z 3204/14. 
Konkrétně žádáte o: 
1) a) poskytnutí kopie podnětu na pořízení změny ÚP, 
 b) sdělení jména/názvu navrhovatele podnětu na pořízení změny ÚP, 
2) a) sdělení názvu architektonické kanceláře, která pořizovala výkres k podnětu na pořízení změny 
ÚP, 
 b) poskytnutí výkresu podnětu na pořízení změny ÚP, 
3)  a) sdělení, v jaké fázi je schvalování podnětu na pořízení změny ÚP, 
 b) sdělení, kdy by mohlo být schvalování podnětu na pořízení změny ÚP dokončeno. 
 

I. 
      Rozhodnutí 
 

IPR Praha posoudil v souladu se zákonem část Vaší žádosti označenou číslem 3) písm. b) 
a dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím rozhodl 
 

            takto: 
 

část žádosti o poskytnutí informací žadatele  
 konkrétně část znějící na sdělení, kdy by mohlo být schvalování podnětu na pořízení změny ÚP 

dokončeno, se 
             

odmítá. 
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Odůvodnění: 
 
IPR Praha nedisponuje informací, kdy by mohlo být schvalování podnětu na pořízení změny ÚP 
dokončeno. O změnách územního plánu a jejím obsahu rozhoduje v souladu s § 55a odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), zastupitelstvo 
obce. Změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen „ÚP“) jsou tedy schvalovány 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Vámi požadované informace nejsou v působnosti IPR Praha, jelikož 
IPR Praha je v procesu pořizování změny ÚP pouze v postavení zpracovatele návrhu změny ÚP. 
Doporučujeme Vám se proto obrátit přímo na pořizovatele územně plánovací dokumentace a územně 
plánovacích podkladů pro území hl. m. Prahy, kterým je odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. 
Prahy (dále jen „ÚZR MHMP”). 
 
IPR Praha při posuzování části Vaší žádosti označené číslem 3) písm. b) přihlédl k judikatuře 
Nejvyššího správního soudu, a s odkazem na odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu 
č. j. 2 As 71/2007-56 ze dne 2. 4. 2008, dle něhož „poskytnutí informace lze totiž odmítnout nejen z 
důvodů právních, jež jsou taxativně vyjmenovány v § 7 - § 11 zákona o svobodném přístupu 
k informacím, nýbrž i z důvodů faktických, které v zákoně z pochopitelných důvodů vyjmenovány 
nejsou. Typickým faktickým důvodem neposkytnutí informace přitom bude právě situace, kdy povinný 
subjekt požadovanou informaci nemá“, a stejně tak s odkazem na odůvodnění rozsudku Nejvyššího 
správního soudu č. j. 1 As 141/2011-67 ze dne 9. 2. 2012, dle něhož „prvotním předpokladem 
pro odmítnutí žádosti o informace s tím, že by šlo o vytvoření nových informací, je logicky skutečnost, 
že povinný subjekt danými informacemi v požadovaném tvaru dosud nedisponuje. Dalším důležitým 
předpokladem je to, že povinný subjekt nemá povinnost předmětnými informacemi disponovat“, 
posoudil neexistenci informace o  termínu schválení návrhu změny ÚP jako faktický důvod 
pro neposkytnutí informace. 
 
IPR Praha se z výše uvedených důvodů, v souladu s § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu 
k informacím, který stanovuje, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, 
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, ve spojení s právní argumentací Nejvyššího 
správního soudu, rozhodl odmítnout část Vaší žádosti označenou číslem 3) písm. b). 
 
 
Poučení: 
 
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení v souladu s ustanovením § 16 
zákona o svobodném přístupu k informacím, ve spojení s ustanovením § 83 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání se podává k Magistrátu 
hlavního města Prahy, prostřednictvím IPR Praha, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2. 
 



 

 

 

3 5  

II. 
Sdělení 

 
IPR Praha posoudil v souladu se zákonem ostatní části Vaší žádosti a dle ustanovení § 14 odst. 5 
písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím Vám poskytuje tyto informace: 
 
Ad 1) a) a 2) b): 
 
Kopii podnětu na pořízení změny ÚP nazvaného „Podnět na pořízení změny Územního plánu 
hlavního města Prahy – Revitalizace brownfieldu – Jihovýchodní část bývalého areálu AVIA Letňany 
– na pozemcích 756/106, 756/107, 756/109, 760/3, 760/4, 760/7, 760/8, 760/12 v katastrálním území 
731439 Letňany“ podaného v květnu 2017, včetně grafických příloh, které máme k dispozici, Vám 
zasíláme v příloze tohoto sdělení. 
Vzhledem k tomu, že se podněty na pořízení změny ÚP podávají prostřednictvím příslušných 
městských částí ÚZR MHMP, pro ověření úplnosti všech informací týkajících se tohoto podnětu 
na pořízení změny ÚP se obraťte přímo na ÚZR MHMP. 
 
Ad 1) b) a 2) a): 
 
IPR Praha posoudil části Vaší žádosti označené číslem 1) písm. b) a číslem 2) písm. a) v souladu 
se zákonem o svobodném přístupu k informacím, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních 
údajů“), a dále se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), i s přihlédnutím k judikatuře Nejvyššího správního soudu. 
 
Ustanovení § 8a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím stanovuje, že informace týkající 
se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje poskytne povinný 
subjekt jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Nejvyšší správní soud poskytl 
právní výklad vhodný pro aplikaci tohoto ustanovení v odůvodnění rozsudku ze dne 31. 5. 2012, č. j. 
9 Ans 5/2012-29, z něhož lze dovodit, že výjimka pro neposkytování informací z důvodu ochrany 
osobních údajů fyzických osob se nevztahuje na profesionály, kteří jsou na základě zvláštního 
právního předpisu zapsáni ve veřejně přístupných seznamech: „(…) mimo další i jména advokátů, 
která jsou na základě zvláštního právního předpisu zapsána ve veřejně přístupných seznamech, pokud 
jsou uvedeny v souvislosti s jejich působností, pro které byla do veřejně přístupných seznamů zapsána, 
nejsou chráněnými údaji. (…) znečitelnění údajů v poskytovaných rozhodnutích se u osob 
stanovených v § 5 odst. 5 Instrukce1 (tj. i advokáti) neprovede.“. Nejvyšší správní soud v tomto 
rozsudku dále postavil na jisto, že se ochrana osobních údajů týká pouze fyzických osob – právnickým 
osobám zapsaným ve veřejných seznamech se ochrana formou anonymizace poskytovaných 

                                                                    
1 pozn.: § 5 odst. 5 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 24. 7. 2009, č. j. 13/2008-SOSV-SP, kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím 
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dokumentů neposkytuje: „Obdobné závěry ohledně anonymizace v poskytovaných rozhodnutích je 
nutno vztáhnout i k účastníkům řízení, kteří jsou právnickými osobami. Identita právnických osob je 
veřejná a z povahy věci u nich existence osobních údajů nepřichází v úvahu.“. 
 
Na základě Vaší žádosti Vám po úvaze uvedené výše poskytujeme následující informace: 
Navrhovatelem podnětu na pořízení změny ÚP je  

 
 

Navrhovatel v podnětu na pořízení změny ÚP uvádí, že zpracovatelem podnětu je autorizovaný 
architekt . 

 
Ad 3) a):  
 
Změna ÚP Z 3204/14 je ve fázi aktuálně pořizované změny ÚP. Pro změnu ÚP Z 3204/14 
momentálně IPR Praha zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v souladu s § 55b 
odst. 1 stavebního zákona, což je jednou ze součástí celého procesu pořizování změny ÚP. Termín 
odevzdání návrhu změny Z 3204/14 ÚZR MHMP pro veřejné projednání je závislý na dopravně 
inženýrských podkladech. 
Pro získání aktuálních informací můžete využít záložku „Změny Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m.Prahy” na veřejně dostupných webových stránkách ÚZR MHMP na adrese 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/
zmeny_uzemniho_planu, dále je možné sledovat veřejně dostupné webové stránky s názvem Změna
 plánu na adrese https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z3204&action=view&presenter=Arti
clezmenyupravy, nebo se s Vaší žádostí obraťte přímo na ÚZR MHMP. 

 
 

S pozdravem 
 
 

Mgr. Martin Červený 
zástupce ředitele 

 
 
 
PŘÍLOHY:  
→   1. Podnět na pořízení změny Územního plánu hlavního města Prahy z května 2017 
→   2. Zákres území, na kterém je změna navrhována do situace katastrální mapy v měřítku           

1 : 5000  
→   3. Zákres území do ortofotomapy 1 : 5000 
→   4. ÚPn HMP – platný stav a návrh změny 
→   5. Upravený koncept zástavby 1 : 2000 
 
 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu
https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z3204&action=view&presenter=Articlezmenyupravy
https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z3204&action=view&presenter=Articlezmenyupravy
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ROZDĚLOVNÍK :  
→   1. Adresát – e-mailem  
→   2. IPR – SPR/PRAV 
→   3. IPR – SPM/KZP 
→   4. IPR – SPR + kopie spisu 
→   5. IPR  – spisovna + spis 




