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Váš dopis zn. 

 
Č. j. IPR 

 
Vyřizuje/kancelář/linka  

 
Datum 

     84172018   
                                         
 
 

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 
 

I. 
Oznámení 

 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace (dále jen „IPR 
Praha“), obdržel dne 9. 7. 2018 žádost  

dále jen „žadatel“), o poskytnutí informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), konkrétně žádost o informace k aktuálně 
projednávaným změnám platného Územního plánu hl. m. Prahy v k. ú. Troja:.  
 

1) P168/2017 ZMPLA Změna funkčního využití ploch, výstavba 6 rodinných domů, 
2) P259 ZMPLA – Z2934 Výstavba dvou rodinných domů 
3) P220 ZMPLA – Z2912 Rodinné bydlení a vinice. 

 
Současně žadatel žádá o poskytnutí plného znění jednotlivých podnětů, zejména dokumentace, 
jak je v jednotlivých podnětech řešena dopravní obslužnost navrhovaných staveb. 
 
IPR Praha žádost v souladu se zákonem posoudil a podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona 
o svobodném přístupu k informacím poskytuje níže uvedené informace:   
 
Vyjádření IPR Praha k podnětu 168/2017: 
S podnětem na změnu nesouhlasíme. 
Na část ŘÚ bylo neschváleno zadání změny Z 2934/00. Navržená změna je v rozporu s platnými 
ZÚR, zejména s bodem d) kapitoly 8.1 "zachovat a chránit zelené svahy vltavské nivy 
a navazujících údolí, které mají zásadní vliv na prostorové uspořádání města". 
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Vyjádření IPR Praha k návrhu zadání Z 2912/00: 
Rozšiřování zástavby je v rozporu s kapitolou 8.1 a) ZUR hl. m. - Chránit dochovaný charakter 
prostoru scény města, především vltavského údolí a pohledově exponovaných svahů a hran 
náhorních plošin včetně krajinných a historických dominant, kompozičních os, dálkových 
průhledů, měřítka zástavby atd.. S východní části změny nesouhlasíme, dotčené plochy jsou 
v kolizi s regionálním biokoridorem ÚSES, který nelze nikam přeložit, čímž se změna dostává 
do rozporu s ÚTP Nadregionální a regionální ÚSES ČR, pořízeném MMR ČR. 
S návrhem zadání změny nesouhlasíme. 
požadujeme odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle 
§ 55 st. zákona 
 
Vyjádření IPR Praha k návrhu zadání Z 2934/00: 
Navržená změna je v rozporu s platnými ZÚR, zejména s bodem d) kapitoly 8.1 "zachovat 
a chránit zelené svahy vltavské nivy a navazujících údolí, které mají zásadní vliv na prostorové 
uspořádání města". 
S návrhem zadání změny nesouhlasíme. 
požadujeme odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle 
§ 55 st. zákona. 
 
 

          II. 
Rozhodnutí 

 
IPR Praha v souladu se zákonem posoudil další část žádosti a podle ustanovení § 15 zákona 
o svobodném přístupu k informacím rozhodl 
 

t a k t o: 
 
část žádosti  

(dále jen „žadatel“), o poskytnutí informace podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím, konkrétně žádost o poskytnutí plného znění jednotlivých podnětů, 
zejména dokumentace, jak je v jednotlivých podnětech řešena dopravní obslužnost 
navrhovaných staveb 
 

o d m í t á.  
 

Odůvodnění: 
 
Povinným subjektem, který je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu 
k informacím povinen poskytnout plné znění podnětů, zejména dokumentace, jak je 
v jednotlivých podnětech řešena dopravní obslužnost navrhovaných staveb, není IPR Praha, 
neboť tato část požadovaných informací se nevztahuje k jeho působnosti. Změny územně 
plánovací dokumentace pořizuje podle ustanovení §§ 5 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořizovatel, kterým je v případě změn 
Územního plánu hlavního města Prahy odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města 
Prahy. 
 
Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.    
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Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, 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. 

 
 
 
                                                                          Mgr. Ondřej Boháč                                                                                       
                                                                                       ředitel                                                          

                                                         
 
Rozdělovník: 
 

1/ Adresát – na doručenku 
2/ IPR SPR/PRAV 
3/ IPR SDM/KZP – na vědomí 
4/ IPR SPR + kopie spisu 
5/ IPR spisovna + spis 
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