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Váš dopis zn. 
 

 
 
 
Č. j. IPR 
 805/2019 

 
 
 
 
Vyřizuje/kancelář/linka 
JUDr. Nováková/PRAV            
 

 
 
 
Datum 
 

    

Věc: Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.  

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace (dále jen „IPR Praha“), obdržel 
dne 22. 1. 2019 žádost  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí níže uvedených dokumentů: 

1) Územní rozhodnutí Odboru výstavby města a vodovodního hospodářství rady ÚNV hl. m. Prahy č. j. 
Výst/11-14734/1959 
2) Rozhodnutí ONV v Praze 10 zn. Fin-3-A-1130/Šuf 
3) Rozhodnutí o vyvlastnění vydané Odborem výstavby v Praze 10, č. j. Výst 14080-330-A-10-1964 
4) Rozhodnutí o vyvlastnění vydané Odborem výstavby v Praze 10, č. j. Výst 17643-330-A-10-1964 
5) Výměr Ministerstva paliv a energetiky č. 355 z 1. 12.1952. 
 

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

takto: 

žádost  o poskytnutí informací dle zákona 
o svobodném přístupu k informacím, konkrétně poskytnutí  
1) Územního rozhodnutí Odboru výstavby města a vodovodního hospodářství rady ÚNV hl. m. 
Prahy č. j. Výst/11-14734/1959 
2) Rozhodnutí ONV v Praze 10 zn. Fin-3-A-1130/Šuf 
3) Rozhodnutí o vyvlastnění vydané Odborem výstavby v Praze 10, č. j. Výst 14080-330-A-10-1964 
4) Rozhodnutí o vyvlastnění vydané Odborem výstavby v Praze 10, č. j. Výst 17643-330-A-10-1964 
5) Výměru Ministerstva paliv a energetiky č. 355 z 1. 12.1952 
 
se z faktických důvodů pro jejich neexistenci 

o d m í t á. 
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Odůvodnění: 

IPR Praha posoudil žádost v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím a konstatuje dále 
uvedené skutečnosti.  

IPR Praha ve spisovně požadované dokumenty neeviduje.  

Vzhledem k tomu, že IPR Praha požadovanými informacemi nedisponuje, nezbývá, než jejich poskytnutí 
z faktických důvodů odmítnout. V této souvislosti lze odkázat mimo jiné na názor Nejvyššího správního 
soudu, vyjádřený v rozsudku ze dne 2. 4. 2008, č.j. 2 As 71/2007-56, jenž neexistenci informace považuje 
za „faktický“ důvod k odmítnutí žádosti.  

Vzhledem k uvedeným skutečnostem IPR Praha rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím, a to 
ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává 
k Magistrátu hlavního města Prahy, prostřednictvím IPR Praha, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2. 

 
 
V případě potřeby doplňujících informací k možnosti dohledání uvedené dokumentace v archivech jiných 
organizací, se prosím obraťte na Mgr. Ladislava Monzera  

Dále doplňujeme, že dobově platné historické územní plány Prahy lze georeferencované prohlížet on line 
v mapové aplikaci Archiv územních plánů, provozované na webu Geoportál Praha: 
www.geoportalpraha.cz 
http://app.iprpraha.cz/js-api/app/archivup/ 
 
 
 
  

 
 
Mgr. Martin Červený 
zástupce ředitele 

 
 
Rozdělovník 

1. Adresát – na doručenku 
2. IPR SPR/PRAV 
3. IPR SPR/ARCH 
4. IRP SPR + kopie spisu 
5. IPR spisovna + spis 
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