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

K  INFORMACÍM 

 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace (dále jen „IPR Praha“), 
obdržel 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 o poskytnutí informací k níže uvedeným pozemkům: 
 
I. Parc. č. PK 3602, 3604, 3606, 3601, 3638, 3624, 3592, 3594, 3595, k.ú. Břevnov, konkrétně, zda 
bylo využití uvedených pozemků upraveno do dne 17. března 1950 jakoukoli územně plánovací 
dokumentací (včetně regulačních plánů a jiných obdobných dokumentů). 
 
II. Parc. č. PK 2405, k.ú. Hostivař, konkrétně, zda bylo využití uvedených pozemků upraveno do dne 
22. února 1952 jakoukoli územně plánovací dokumentací (včetně regulačních plánů a jiných 
obdobných dokumentů). 
 
III. Parc. č. PK 2529, 2527, 2528, 2530, k.ú. Hostivař, konkrétně, zda bylo využití uvedených pozemků 
upraveno do dne 22. února 1952 jakoukoli územně plánovací dokumentací (včetně regulačních 
plánů a jiných obdobných dokumentů). 
 
IV. Parc. č. PK 45, k.ú. Veleslavín a parc. č. 346, 3640, k.ú. Břevnov, konkrétně, zda bylo využití 
uvedených pozemků upraveno do dne 22. února 1952 jakoukoli územně plánovací dokumentací 
(včetně regulačních plánů a jiných obdobných dokumentů). 
 
Zároveň žádáte o poskytnutí kopie části této relevantní územně plánovací dokumentace spolu 
s legendou. Dále se dotazujete, zda existuje k předmětným pozemkům rozhodnutí a umístění stavby 
nebo jiné obdobné rozhodnutí (akt), ze kterého vyplývá možnost zastavění uvedeného pozemku. 
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IPR Praha v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona  požádal  v souvislosti s poskytnutím 
informací o úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace a po zaplacení této 
úhrady Vám podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona poskytuje požadované informace. 
 
I. 
Pro pozemky č. PK 3602, 3604, 3606, 3601, 3638, 3624, 3592, 3594, 3595, k.ú. Břevnov, a období 
před 17. březnem 1950 evidujeme ve spisovně IPR Praha plány: 
I.1 „Návrh přehledného regulačního a zastavovacího plánu pro celé území Prahy XVIII - (Břevnov) 
s přilehlými částmi území Prahy XVIII - (Střešovice a Liboc). [171/a]“, měřítko 1 : 2880, arch. zn.: 
SRK000580. Plán byl potvrzen Ministerstvem veřejných prací 29. září 1937, podepsán ministr Jan 
Dostálek. 
I.2.1 „A.) Plánový nákres pro stavební obvod č. 18a na části území Prahy XVIII-Břevnova podle §4. 
zákona ze dne 7. III 1947, č. 42 Sb.“. Plán byl schválen Ministerstvem techniky 14. února 1948. 
I.2.2 „Plánový nákres pro rozšířený stavební obvod č. 18a na části území Prahy XVIII-Břevnova podle 
§4. zákona ze dne 7. III 1947, č. 42 Sb.“, měřítko 1 : 2880, datace na podkladové matrici je září 1948. 
I.2.3 „Stavební obvod č. 18a. Praha XVIII. Břevnov. Přehled výstavby bytov. jednotek“. Plán obsahuje 
popisek Revise v dubnu 1949. 
 
II. 
Pro pozemek parc. č. PK 2405, k.ú. Hostivař, a období před 22. únorem 1952 evidujeme ve spisovně 
IPR Praha plány: 
II.1 „Návrh na změny přehledného regulačního a zastavovacího plánu pro část území Prahy XIII-
Hostivaře na jih od tělesa státní dráhy Praha-Benešov. [185/a]“, měřítko 1 :2880, arch. zn.: 
SRK000684. Plán byl potvrzen Ministerstvem veřejných prací 10. března 1939, podepsán ministr 
Dominik Čipera. 
II.2 Návrh přehledného regulačního a zastavovacího plánu pro část území Prahy XIII-Hostivaře jižně 
od tělesa státní dráhy a pro přilehlé území obce Dolních Měcholup. [102/a]“,měřítko 1 :2880, arch. 
zn.: SRK000686. Plán byl potvrzen Ministerstvem veřejných prací 24. května 1932, podepsán ministr 
Jan Dostálek. 
II.3 Pro informaci sdělujeme, že uvedený pozemek parc. č. PK 2405, k.ú. Hostivař mohl být součástí 
stavebního obvodu č. 93. Ve spisovně IPR Praha evidujeme plán „Zastavovací studie II. rozšíření SO 
93, říjen 1952“, který odpovídá předmětnému území. 
 
III. 
Pro pozemky parc. č. PK 2529, 2527, 2528, 2530 k.ú. Hostivař, a období před 22. únorem 1952 
evidujeme ve spisovně IPR Praha plány: 
I.1 „Návrh přehledného regulačního a zastavovacího plánu pro část území Prahy XIII-Hostivaře na 
sever od státní dráhy Praha-Benešov. [168/a]“, měřítko 1 : 2880, arch. zn.: SRK000687. Plán byl 
potvrzen Ministerstvem veřejných prací 20. března 1937, podepsán ministr Jan Dostálek. 
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IV. 
Pro pozemky parc. č. PK 45, k.ú. Veleslavín,  parc. č. 346, 3640, k.ú. Břevnov, a období před 22. 
únorem 1952 evidujeme ve spisovně IPR Praha plány: 
I.1 „Návrh přehledného regulačního a zastavovacího plánu pro celé území Prahy XVIII - (Břevnov) 
s přilehlými částmi území Prahy XVIII - (Střešovice a Liboc). [171/a]“, měřítko 1 : 2880, arch. zn.: 
SRK000580. Plán byl potvrzen Ministerstvem veřejných prací 29. září 1937, podepsán ministr Jan 
Dostálek. 
Pozn: Parcelní čísla dle PK 346 a PK 3640, k.ú. Břevnov, uvedená v žádosti, neodpovídají přiřazeným 
parcelním číslům dle KN. Pozemek PK 346 je částí pozemku KN 3653 a pozemek PK 3640 je částí 
pozemku KN 3643, k.ú. Břevnov. 
 
Dále dodáváme, že příslušné výřezy z výše uvedených regulačních plánů, 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/ 
Georeferencované historické územní plány Prahy a schéma stavebních obvodů lze prohlížet 
v mapové aplikaci „Archiv map územních plánů hl. m. Prahy“ provozované na webu Geoportál 
Praha: 
http://app.iprpraha.cz/apl/app/archivup/ 
V  aplikacích je možné orientačně zobrazit a vytisknout zároveň s příslušným plánem také parcelní 
kresbu dle KN a transparentně zobrazenou parcelní kresbu dle PK. 
 
Pro Vaši informaci doplňujeme, že spisová dokumentace a další plány k agendě stavebních obvodů 
(1947-1958) je archivována také v Archivu hl. m. Prahy ve fondu Stavební odbor NVP. Příslušný 
inventář je k nahlédnutí zde: 
http://www.ahmp.cz/page/docs/AP-497-NVP_stavebni_odbor.pdf 
 
Vyhledané naskenované plány jsou uloženy zde: 
https://www.uschovna.cz/zasilka/YQPGA7N44IP6HTCA-ZPI 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 

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




