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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 

5. 10. 2020 Vaši žádost, podanou v právním zastoupení  

, o poskytnutí informace v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Ve své žádosti se 

domáháte poskytnutí veškerých informací o stavbě „Betonárka TBG Metrostav“, která je umístěna na pozemku 

parc. č. 440/7, obec Praha, k. ú. Libeň, kterými IPR Praha disponuje, zejména: 

 

1. zda IPR Praha vedl komunikaci ohledně prodloužení stavby betonárky a s jakými osobami, čeho se případná 
komunikace týkala a jaký byl její výsledek, 

2. jaký názor vyslovil IPR Praha ve věci prodloužení stavby betonárky, 
3. pokud došlo k prodloužení stavby betonárky, jakým dokumentem bylo rozhodnuto, jaký orgán jej vydal 

a kdy; případně žádáte o poskytnutí takového dokumentu. 
 
V souladu se zákonem jsme Vaši žádost posoudili a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona Vám sdělujeme 

následující informace:  

 

Jedná se o stavbu nacházející se na území velkého rozvojového území Troja, tj. na území, pro které byla 

vyhlášena stavební uzávěra; stavební činnost je tam povolována na základě udělení výjimky ze zákazu stavební 

činnosti, o níž rozhoduje svým usnesením Rada hl. m. Prahy. 

 

Ad. 1: IPR Praha komunikoval s Odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy ohledně žádosti o vyjádření 

k možnosti udělení výjimky ze stavební uzávěry pro velké rozvojové území Troja. Výsledkem bylo vyjádření 

souhlasu s udělením výjimky ze stavební uzávěry, viz níže bod ad. 2.   
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IPR Praha v evidenci nevyhledal komunikaci se společností Metrostav, a.s., v dané věci komunikoval s dceřinou 

společností TBG Metrostav, s.r.o., a to ve věci prodloužení doby trvání dočasné stavby funkčně související 

s předmětnou betonárkou, viz příloha č. 4.  

 

Ad. 2: IPR Praha se vyjádřil souhlasně k udělení výjimky ze stavební uzávěry – v příloze č. 1 poskytujeme 

vyjádření č.j. 6584/17 ze dne 16. 06. 2017. Následně se IPR Praha vyjádřil opět souhlasně k udělení výjimky 

ze stavební uzávěry na prodloužení doby trvání dočasné stavby téže betonárky do 31. 12. 2022, č. j. 10163/18 

ze dne 11. 09. 2018 – poskytujeme v příloze č. 2. 

 

Ad 3: Dotčená betonárka je kolaudována jako stavba dočasná a trvání její dočasnosti je aktuálně povolené 

výjimkou ze stavební uzávěry (přesně: ze zákazu stavební činnosti) usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2561 ze dne 

24. 10. 2017, a to do 31. 12. 2020 – usnesení poskytujeme v příloze č. 3. 

 

Pro informaci dodáváme, že IPR Praha vydal vyjádření k prodloužení doby trvání dočasné stavby funkčně 

související s předmětnou betonárkou, a to přístavu pod ní, který slouží k dopravě stavebních materiálů 

do betonárky – č.j. 1960/20 ze dne 27. 02. 2020 – pro úplnost rovněž toto vyjádření přikládáme v příloze č. 4. 

 

 

Přílohy: 

č. 1 – vyjádření IPR čj. 6584/17 

č. 2 – vyjádření IPR čj. 10163/18 

č. 3 – příloha č. 1 usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2561, evidované pod čj. IPR 14536/17 

č. 4 – vyjádření IPR čj. 1960/20 

 
S pozdravem 

 

 

 

Mgr. MARTIN ČERVENÝ 
− zástupce ředitele 

 

 

 

 
ROZDĚ LOVN ÍK:  
 1. Adresát –  
 2. IPR – SPR/PRAV 
 2. IPR – SDM/KPU 
 3. IPR – SPR + kopie spisu 
 4. IPR – spisovna + spis 




