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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: 
 
Parc. č. PK 2206, 2207, 2210, 2211, 2212, 2214, 2215, 2216, 2722, k.ú. Hostivař, a to 
 

1) Zda bylo využití uvedených pozemků upraveno do dne 6. června 1960, případně 6. května 
1965, 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.  

 
2) Dále se dotazujete, zda existuje k předmětným pozemkům rozhodnutí a umístění stavby nebo 

jiné obdobné rozhodnutí (akt), ze kterého vyplývá možnost zastavění uvedeného pozemku. 
 
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. 
 
1.1 Pro pozemky parc. č. PK 2206, 2207, 2210, 2211, 2212, 2214, 2215, 2216, 2722, k.ú. 
Hostivař, a období před 6. červnem 1960 evidujeme ve spisovně IPR Praha plán: „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. 

 
1.2      Pro pozemky parc. č. PK 2206, 2207, 2210, 2211, 2212, 2214, 2215, 2216, 2722, k.ú. 
Hostivař, a období před 6. květnem 1965 evidujeme ve spisovně IPR Praha územní plán: „Návrh 
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Směrného územního plánu hlavního města Prahy, Celkové řešení, Měřítko 1 : 10 000, Útvar hlavního 
architekta 1964 “. Plán byl schválen 22. dubna 1964 usnesením vlády ČSR č. 223. 
 
2)        Pro pozemky parc. č. PK 2206, 2207, 2210, 2211, 2212, 2214, 2215, 2216, 2722, k.ú. 
Hostivař, evidujeme dokument Rrozhodnutí o umístění stavby č. 3, vodního díla – údolní přehrady 
na potoku Botiči v Praze-Hostivaři, č. j. Výst/11-12274/1959-Nk z 28. 8. 1959. 
 
Dále dodáváme, že příslušné výřezy z uvedeného regulačních plánu SRK000684, 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 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 uvedených aplikacích je možné orientačně zobrazit a vytisknout zároveň s příslušným plánem 
také parcelní kresbu dle KN a zobrazenou parcelní kresbu dle PK. 
Vyhledané naskenované rozhodnutí o umístění stavby, včetně potvrzeného situačního výkresu, je 
uloženo zde: 
https://www.uschovna.cz/zasilka/WL8WI9EWIAFER38Z-5BN 
 
 
 
S pozdravem 
 
 

Mgr. MARTIN ČERVENÝ 
− zástupce ředitele 
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