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

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

 
 

ROZHODNUTÍ 
 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace (dále jen „IPR Praha“), obdržel dne 
19. 3. 2019 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“), konkrétně žádost o „poskytnutí veškerého materiálu, který je součástí 
zpracované Územní studie Sídliště Ďáblice“. Žadatel žádal o poskytnutí následujících chybějících (resp. dosud 
neposkytnutých) částí územní studie: 
 
A) TEXTOVÁ ČÁST 

I. Analytická část 
a) Doplňující průzkumy a rozbory ve struktuře dle bodu 5.1 Přílohy č. 1 Zadání územní studie 
Sídliště Ďáblice 

 
II. Návrhová část 

a) Popis a zdůvodnění návrhu ve struktuře kapitoly 5.2 − 5.1O zadání 
b) Popis jednotlivých navržených zásahů do stávající struktury 
c) Bilanční tabulka uvádějící stávající a navrhované hodnoty, a to pro:  

o plochy veřejných motorových komunikací, 
o chodníky, 
o nezpevněné plochy, 
o zastavěné plochy, 
o počty parkovacích stání, 
o bilance dešťových vod. 

d) Souhrnné bilance stavu a návrhu: 
o maximální výměru hrubých podlažních ploch v m2 s rozdělením dle 

předpokládaného využití, 
o počet obyvatel, 
o odhad počtu návštěvníků, 
o potřebu vody, tepla, plynu a elektrické energie, 
o produkci splaškových odpadních vod, 
o odvod dešťových vod, 
o produkci odpadu. 

e) Životní prostředí 
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Stručně (text, tabulky, schéma) bude zhodnoceno řešení a jeho vlivy na okolí, popřípadě město, 
v oblastech: 

o příroda a krajina, 
o ovzduší, 
o hluk. 

f) Majetkoprávní vztahy a ekonomie 
Návrh bude formou stručného komentáře (text, tabulky, schématu, ...) obsahovat: 

o schéma - zákres návrhu do situace majetkoprávních vztahů (ÚAP a metodika IPR) s 
barevně odlišeným typem vlastnictví jednotlivých pozemků, 

o hodnocení ekonomických nároků i dopadů na území. 
g) Vyhodnocení souladu návrhu ÚS s platným ÚP a porovnání návrhu s připravovaným 
(tzv. Metropolitním) ÚP ve formě schématu a stručného komentáře: 

o návrh ÚS bude promítnut do výkresu č. 4 platného ÚP, 
o návrh ÚS bude porovnán s veřejně přístupnou verzí návrhu Metropolitního plánu. 

 
B) GRAFICKÁ ČÁST (dle specifikace zadání studie, Příloha č. 1 – Zadání územní studie Sídliště Ďáblice ze dne 
17. 5. 2018, článek 6.1 B) 

• v analýze všech druhů dopravy − určení kolizních bodů,  
• v analýze pokrytí území stavbami pro školství, zdravotnictví, služby a obchod ve spolupráci s příslušnými 

odbory MČ, stanovení rezerv a deficitů, 
• zhodnocení kapacit služeb a obchodu ve vztahu k nákupnímu chování obyvatel sídliště, 
• posouzení stavu a kapacit veřejné technické infrastruktury včetně nakládání s dešťovými vodami. 

 
C) ANALYTICKÉ PODKLADY POUŽITÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ STUDIE 

• Analýza občanské vybavenosti v oblasti sídliště Ďáblice – IPR Praha Listopad 2018 
• Analýza parteru – IPR 2018 
• Provozovny a služby sídliště Ďáblice – IPR 2018 
• Rozhovor s podnikajícími subjekty – IPR 2018 
• Historická analýza sídliště Ďáblice zpracovaná Ondřejem Tučkem, 2018 

 
 

V souladu se zákonem IPR Praha žádost posoudil a dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu 
k informacím rozhodl 
 

t a k t o: 
 

žádost žadatele , ze dne 19. 3. 2019 
o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, spočívající v žádosti o poskytnutí 
veškerého materiálu k textové části a grafické části územní studie sídliště Ďáblice, který je součástí zpracované 
Územní studie Sídliště Ďáblice, a poskytnutí analytických podkladů (analýz občanské vybavenosti, parteru, 
provozoven a služeb, rozhovoru s podnikajícími subjekty a historické analýzy sídliště Ďáblice zpracované Ondřejem 
Tučkem) 
 

s e  o d m í t á. 
 
 
Odůvodnění: 
 
IPR Praha nemá k dispozici textovou část územní studie sídliště Ďáblice, složenou z analytické a návrhové 
části,  ani grafickou část územní studie sídliště Ďáblice, jelikož závazek realizovat pro objednatele dílo v souladu se 
smlouvou o dílo ze dne 1. 10. 2018 nebyl zhotovitelem územní studie sídliště Ďáblice, společností MOBA studio, 
s.r.o., dosud splněn. Termín odevzdání kompletního díla je 15. 5. 2019. V souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona 
o svobodném přístupu k informacím ve spojení s názorem Nejvyššího správního soudu, vyjádřený v rozsudku ze dne 
2. dubna 2008, č.j. 2 As 71/2007-56, je neexistence požadované informace důvodem pro odmítnutí žádosti 
z faktické příčiny. 
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Část žádosti spočívající v poskytnutí analýz občanské vybavenosti, parteru, provozoven a služeb a rozhovoru 
s podnikajícími subjekty IPR Praha posoudil v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím ve spojení 
se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
Ustanovení § 9 zákona o svobodném přístupu k informacím stanovuje, že v případě, kdy je požadovaná informace 
obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne, přičemž definici obchodního tajemství zakotvuje ustanovení 
§ 504 občanského zákoníku. Vyžádané analýzy a rozhovory obsahují běžně nedostupné skutečnosti související 
s jednotlivými provozovnami podnikajících subjektů a naplňují definici obchodního tajemství, proto je není možno 
poskytnout.  
 
Část žádosti spočívající v poskytnutí historické analýzy sídliště Ďáblice zpracované Spolkem přátel sídliště Ďáblice 
zastoupeným Ondřejem Tučkem, členem výboru, posoudil IPR Praha v souladu se zákonem o svobodném přístupu 
k informacím ve spojení se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Ustanovení 
§ 11 odst. 2 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím stanovuje, že v případě, kdy by poskytnutím 
požadované informace byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv 
souvisejících s právem autorským, může povinný subjekt omezit poskytnutí takové informace. Vzhledem k článku 
VIII. ustanovení o právním vztahu k autorskému zákonu („licenční doložka“) odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 
13. 11. 2018 znějícího „Objednatel má právo dílo užít výhradně pro účely zpracování územní studie sídliště Ďáblice“, 
nemůže IPR Praha informaci poskytnout, ledaže by tím porušil ochranu práv třetí osoby k předmětu práva 
autorského. Držitelem autorských práv je Spolek přátel sídliště Ďáblice,  
 
Vzhledem k uvedeným skutečnostem rozhodl IPR Praha tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
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. 

 

 
Závěrem sdělujeme, že v průběhu měsíce května 2019 bude na sídlišti Ďáblice návrh studie vystaven společně 
s některými podklady, na základě kterých byla studie zpracována. Současně budou na místě přítomni urbanisté, 
kteří budou odpovídat na dotazy. Termín pro zasílání komentářů veřejnosti je současně prodloužen do 31. 5. 2019.  
 
 

 
 
 
Mgr. Martin Červený 
− zástupce ředitele 

 

 

 

R O Z D Ě L OV N Í K :  
 1. Adresát – e-mailem na  
 2. IPR – SPR/PRAV 
 3. IPR – SPR + kopie spisu 
 4. IPR – SDM/KPU 
 5. IPR – spisovna + spis 
 6. IPR - RED 




