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VĚC  OZNÁMENÍ O VÝŠI ÚHRADY ZA POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE § 17 ODST. 3 ZÁKONA 
Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace (dále jen „IPR Praha“), obdržel 
dne 29. 10. 2020 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“), konkrétně žádost 
týkající se následujících pozemků nacházejících se v katastrálním území Ruzyně:  
 

 
 
1. Zda bylo využití výše uvedených pozemků upraveno do dne 3. června 1949 jakoukoli územně plánovací 
dokumentací (včetně regulačních plánů a jiných obdobných dokumentů). Pokud ano, žádáte o poskytnutí 
této dokumentace. 
 
2. Zda existuje k předmětným pozemkům územní rozhodnutí o umístění stavby nebo jiné obdobné rozhodnutí 
(akt), ze kterého vyplývá možnost zastavění uvedených pozemků. Pokud ano, žádáte o poskytnutí těchto 
rozhodnutí. 
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IPR Praha v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona požadoval v souvislosti s poskytnutím informací úhradu 
za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace.  Po zaplacení stanovené úhrady Vám podle ustanovení § 14 odst. 
5 písm. d) zákona poskytujeme vyžádané informace.  
 
1)   Pro předmětné pozemky parc. č. PK 377, 388, k.ú. Ruzyně, a období před 3. červnem 1949, evidujeme 
ve spisovně IPR Praha plán: „Návrh přehledného regulačního a zastavovacího plánu pro civilní letiště a jeho 
okolí na částech území Ruzyně, Kněževse, Hostivic, Přední Kopaniny a Prahy XVIII-Liboce. [98/a]“, měřítko 
1 : 2880, arch. zn.: SRK000933. Plán byl potvrzen Ministerstvem veřejných prací 25. února 1932, podepsán 
ministr Jan Dostálek. Kopii uvedeného plánu vám posíláme v příloze č. 1 tohoto sdělení. 
 
Doplňujeme, že libovolné části regulačního plánu SRK000933, spolu s legendou, lze vytisknout z  mapové 
aplikace „Regulační plány Státní regulační komise 1920-1939“ online provozované na webu Geoportál Praha: 
http://app.iprpraha.cz/apl/app/srk/ 
 
2)  Pro předmětné pozemky parc. č. PK 292/2, 328, 420/1, 425, 393/2, 420/2, k.ú. Ruzyně, a období před 
3. červnem 1949, neevidujeme ve spisovně IPR Praha žádnou dobově platnou územně plánovací dokumentaci. 
 
Pro všechny uvedené předmětné pozemky, a období před 3. červnem 1949, neevidujeme ve spisovně IPR Praha 
žádné dokumenty, ze kterých by vyplývala možnost tyto pozemky zastavět. 
 
3)  Pro informaci dodáváme, že ve spisovně IPR Praha evidujeme plán, který byl součástí dokumentace 
schvalované k plánované výstavbě Letiště Praha (po roce 1959). Předmětné pozemky tu jsou zahrnuty jako 
součást území vymezeného pro nové letiště. Obec Ruzyně byla připojena k hl. m. Praze až v roce 1960, právě 
z důvodu vybudování nového letiště. Za tímto účelem byla také upravena katastrální hranice tak, že některé 
pozemky byly nejspíše převedeny z k.ú. Kněževes do k.ú. Ruzyně. Kopii uvedeného plánu vám posíláme v příloze 
č. 2 tohoto sdělení. 
 
Ohledně historické dokumentace zpracované před rokem 1960, se prosím, zkuste obrátit na Archiv pro Prahu-
Západ: http://www.soapraha.cz/praha-zapad/ 
 
Poskytnutá dokumentace (1. Regulační plán SRK000933 + výřez; 2.  Letiště, Generální řešení 1961) je uložena 
zde: https://cloud.iprpraha.cz/index.php/s/hZOzKZ71D0djDWy 
Heslo:   406IP214Ak 
 
S pozdravem 

 
 

Mgr. MARTIN ČERVENÝ 
− zástupce ředitele 
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ROZDĚLOVNÍK: 
 1. Adresát –   
 2. IPR – SPR/PRAV 
 3. IPR – SPR/ARCH 
 4. IPR – SPR + kopie spisu 
 5. IPR – spisovna + spis 




