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VĚC  ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU 

K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

 

                                                                                                           I. 

                                                                                                   OZNÁMENÍ 

 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace (dále jen „IPR Praha“), obdržel dne 

18. 1. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informace 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“).  

Žádáte o poskytnutí informace týkající se stavby tramvajové trati Ohrada – Palmovka. Konkrétně žádáte: 

  

1)  o poskytnutí rozhodnutí o umístění stavby 9011/88-ADI ze dne 25.7.1988  

2)  rozhodnutí o umístění stavby ÚHA 10207/87-ADI ze dne 4.9.1987  

3) o sdělení, zda k uvedeným řízením evidujeme i stavební povolení 

4) zda existuje ke stavbě lávky územní rozhodnutí 

5) o sdělení, zda bylo v době vzniku stavby přípustné, aby byla stavba povolena v jiném půdorysu, než uvádí 

schválená projektová dokumentace; je přípustné, aby byly dílčí objekty stavby v projektové dokumentaci pro 

územní řízení označovány jinak než pro stavební řízení. 

 
V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím jsme Vaši žádost posoudili a k bodům 1) až 4) Vám 

dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona poskytujeme níže uvedené dokumenty a informace: 

 

1) rozhodnutí o umístění stavby 9011/88-ADI ze dne 25.7.1988,  

2) rozhodnutí o umístění stavby ÚHA 10207/87-ADI ze dne 4.9.1987,  

včetně grafické dokumentace.  

 

Uvedené dokumenty jsou ke stažení na:  

https://cloud.iprpraha.cz/index.php/s/TDrMmspbfwhLVHI 

Heslo:   ZivUo043 

 
3) Stavební povolení k uvedeným řízením IPR Praha neeviduje. 

https://cloud.iprpraha.cz/index.php/s/TDrMmspbfwhLVHI
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4) K územnímu rozhodnutí ke stavbě lávky sdělujeme, že v územním rozhodnutí č.j. 9011/88 je v bodě č. 2 
uvedeno, že součástí stavby je i pěší lávka přes vozovky a tramvajovou trať.  Změna tohoto rozhodnutí nebyla na 
IPR Praha evidována. 
                                                                                                                          

II. 
 

Část Vaší žádosti uvedené pod bodem 5) IPR Praha posoudil a podle ustanovení § 15 odst. 1 a ve spojení 

s ustanovením § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím vydává toto  

 
 
                                                                          R O Z H O D N U T Í 

 
Část žádosti  o poskytnutí informace podle zákona 
o svobodném přístupu k informacím, konkrétně žádost o sdělení, zda bylo v době vzniku stavby přípustné, aby 
byla stavba povolena v jiném půdorysu, než uvádí schválená projektová dokumentace a zda je přípustné, aby 
byly dílčí objekty stavby v projektové dokumentaci pro územní řízení označovány jinak než pro stavební řízení 

 

                                                                             s e   o d m í t á. 

Odůvodnění: 

 

IPR Praha vyhodnotil žádost o informaci uvedenou pod bodem 5) jako žádost o dotaz na názor, týkající se 

náležitostí projektové dokumentace a podmínky stavebního řízení. Ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném 

přístupu k informacím vylučuje z povinnosti poskytovat informace mimo jiné dotazy na názory. IPR Praha 

předmětným stanoviskem vyžádaným pod bodem 5) žádosti, nedisponuje, stanovisko v dané věci nebylo IPR 

Praha nikdy zpracováno a současně nemá IPR Praha zákonnou povinnost danou informaci zpracovávat. Průběh 

a podmínky stavebního řízení, jakož i náležitosti projektové dokumentace upravuje stavební zákon a prováděcí 

předpisy ke stavebnímu zákonu, jejichž výklad nepatří do působnosti IPR Praha. Proto bylo rozhodnuto, jak je 

výše uvedeno. 

 

Poučení: 

 

Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání 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. 

 
 
 
 

Mgr. MARTIN ČERVENÝ 
− zástupce ředitele 
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PŘÍLOHA – viz odkaz ke stažení: 

1) rozhodnutí o umístění stavby 9011/88-ADI ze dne 25.7.1988,  

2) rozhodnutí o umístění stavby ÚHA 10207/87-ADI ze dne 4.9.1987,  

 

 
 
 
 
 
 
ROZDĚLOVNÍK:  
 
 1. Adresát – e-mailem, (na doručenku) 
 2. IPR – SPR/PRAV 
 2. IPR – SPI/KPD 
 3. IPR – SPR + kopie spisu 
 4. IPR – spisovna + spis 




