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Výroční zpráva o činnosti Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
v oblasti poskytování informací za rok 2018 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 
 
I. Úvod 
 
Výroční zpráva o činnosti Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dále jen „IPR Praha“) v oblasti 
poskytování informací za rok 2018 je zpracována na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví povinným subjektům dle 
uvedeného zákona, resp. IPR Praha, povinnost každoročně zveřejnit údaje o této své činnosti v předepsané 
struktuře, a to vždy do 1. března následujícího kalendářního roku. 
 
Předmětem výroční zprávy je souhrnná evidence podaných žádostí fyzických  
a právnických osob o poskytnutí informace, které byly v roce 2018 vyřizovány IPR Praha. 
 
II. Výroční zpráva  
 
Za rok 2018 se v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, projevil zájem veřejnosti o informace týkající se působnosti IPR Praha takto: 
 
1) Počet podaných žádostí o informace: 
  
a) Celkem     35 žádostí 
  z toho písemně  4 
  ústně    0 
  v elektronické podobě  31 
 
b) Z celkového počtu (35):   23 žádostí - informace poskytnuta 

 5 žádosti  - informace částečně poskytnuta,  
  částečně odmítnuta 

 5 žádostí – odmítnuto 
 2 žádosti - odloženy 

 
2) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0        
 
3) Opis podstatných náležitostí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí IPR 
Praha o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které IPR Praha vynaložil 
v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své 
vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 

 
- V roce 2018 nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve výše uvedené věci. 
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4) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 
 

- V roce 2018 nebyly poskytnuty žádné informace, které jsou předmětem ochrany práva autorského, 
resp. byla poskytnuta informace na základě licenční smlouvy. 

 
5) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 
 

- V roce 2018 byla podána 1 stížnost proti rozsahu poskytnuté informace a v souladu s ustanovením 
§ 16a odst. 5 zákona bylo stížnosti zcela vyhověno a doplňující informace byly poskytnuty.  

 
6) Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím: 

 
Předmětem žádostí o informace byly následující skutečnosti – informace týkající se změn územního plánu 
v k.ú. Bubeneč, Modřany, Troja; zápisů ze zasedání gremiální rady IPR Praha; mapy vymezení aglomeračního 
okruhu Středočeského kraje; dat vyhotovení jednotlivých dílčích částí projektové dokumentace některých 
stavebních záměrů na úz. hl. m. Prahy; územně plánovací dokumentace k.ú. Malešice z let 1967-1969; 
vyhodnocení vlivů ÚPn (MP) na udržitelný rozvoj; veřejné zakázky na Překladatelské služby pro rok 2018; 
stanovisek IPR Praha ke stavbě ve Vosátkové ul. v ,k.ú. Kamýk; termínů projednávání Metropolitního plánu; 
agility psí hřiště; dotazů k pozemkům v k.ú. Hodkovičky, Háje; právních analýz a posudků k Metropolitnímu 
plánu; ověřovací studie z roku 2007 k mostu mezi Karlínem a Holešovicemi; nového dopravního propojení 
mezi ul. Čimickou a Trojskou; záznamů z jednání mezi IPR Praha a vybranými Městskými částmi; 
podkladových materiálů k odůvodnění č. 2 ZUR; výsledků právního posouzení k Metropolitnímu plánu; 
Rezidence Smotlachova, k.ú. Kamýk; materiálů z doby převodu pozemků v k.ú. Letňany, Michle; 
Rohanského mostu; Šemíkova břehu – změny funkčního využití ploch; statistik a údajů o povolovacích 
řízeních; protokolu z otevírání obálek veřejné zakázky „Digitalizace Fortifikační mapy 1842 Pražské 
památkové rezervace“; nabídek ve veřejné zakázce „Studie proveditelnosti – Koncertní sál pro Prahu“; 
Klánovické spojky. 
 
 
III. Závěr: 
 
V roce 2018 obdržel IPR Praha 35 žádostí o poskytnutí informace uplatněné dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z nichž bylo 23 kladně vyřízeno 
a 5 částečně kladně vyřízeno. 
 
 
V Praze dne 18. 2. 2019    

 
 
 

 
 

Mgr. Martin Červený 
                     zástupce ředitele 
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