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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 (dále jen „IPR Praha”) obdržel dne 23. 10. 2020 Vaši žádost  
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacm“). Ve své žádosti se konktrétně domáháte 
poskytnutí následujících  informací: 
  
1)Sdělení plánovaného harmonogramu pořizování Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
a dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které jsou nyní ve fázi společného jednání – kdy 
lze očekávat vypořádání připomínek, kdy přepracování návrhu aktualizace zásad dle stanovisek (je předpoklad 
dohodovacích jednání?) a připomínek, kdy lze očekávat veřejné projednání a kdy vydání AZUR? (předpoklad 
měsíc / rok).  
 
2) Sdělení aktualizovaného harmonogramu pořizování Metropolitního plánu – tj. v jaké fázi je společné jednání, 
jestli proběhla již všechna dohodovací jednání, termíny proběhlých a plánovaných dohodovacích jednání, kdy 
lze očekávat přepracovaný návrh Metropolitního plánu dle výsledků těchto dohodovacích jednání s dotčenými 
orgány, kdy lze očekávat vypracování a zveřejnění zápisu vyjádření a zpracování návrhu vyhodnocení 
společného jednání o návrhu ÚP, jsou-li plánována mimořádná jednání o zásadních připomínkách MČ, kdy lze 
očekávat zapracování rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ a dovyhodnocení společného jednání, kdy 
hotovou úpravu dokumentace po společném jednání a kdy je předpokládáno zahájení veřejného projednání 
Metropolitního plánu?  
 
IPR Praha žádost posoudil a konstatuje, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti.   Stanovit 
průběh a procesní postup projednávání územně plánovací dokumentace je v působnosti pořizovatele, kterým je 
odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy.  
 
Vzhledem k tomu, že IPR Praha není v předmětné žádosti povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona 
o svobodném přístupu k informacím, žádost žadatele  

o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím, ve které žadatel žádá informace o plánovaných harmonogramech pořizování Aktualizace č. 5 
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  a pořizování  
Územního plánu  hlavního města Prahy (Metropolitního plánu), jakož i informace o předpokládaném dalším 
postupu projednávání předmětných územně plánovacích dokumentací 
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Odůvodnění: 
 
Dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím  jsou povinné subjekty povinny poskytovat 
informace vztahující se k jejich působnosti. Do působnosti IPR Praha nenáleží stanovení procesního postupu 
pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace.  IPR Praha je zpracovatelem Zásad územního 
rozvoje hl. m. Prahy, jejich aktualizace, jakož  i Územního plánu hlavního města Prahy,  Dle požadavků 
pořizovatele se účastní dohodovacích jednání, podílí se dle pokynů pořizovatele na  vypořádání námitek 
a připomínek a upravuje konečné návrhy územně plánovací dokumentace. 
  
Pořizování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, jejich aktualizace, jakož i pořizování  Územního plánu hlavního 
města Prahy (Metropolitního plánu) je v působnosti pořizovatele, kterým je pro území hlavního města Prahy 
odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, Podle Organizačního řádu Magistrátu  hl. m. Prahy patří 
do působnosti odboru územního rozvoje  zajišťění procesních činností pořizování územního plánu hlavního 
města Prahy  a zajišťování procesních činností pořizování územně plánovacích dokumentací a podkladů.  
 
Pouze pořizovatel je schopen poskytnout aktuální a komplentní informace o průběhu společného jednání 
a o předpoládaném dalším postupu společného jednání, o předpokládaném termínu veřejného projednání 
Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a rovněž tak Územního plánu hlavního města Prahy 
(Metropolitního plánu).  
 
Vzhledem k výše uvedenému  Vaši žádost podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím 
odkládáme. Požadované informace by Vám měl poskytnout odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města 
Prahy. 
 
 
Poučení: 
 
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 zákona o svobodném přístupu 
k nformacím podat stížnost, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této informace. Stížnost se podává 
k Magistrátu hlavního města Prahy, prostřednictvím IPR Praha, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. MARTIN ČERVENÝ 
− zástupce ředitele 

 
 
 
ROZDĚLOVNÍK:  
 1. Adresát –  
 2. IPR – SPR/PRAV 
 3. IPR - SPM 
 4. IPR – SPR + kopie spisu (28.) 
 5. IPR – spisovna + spis 




