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

K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

 

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

13. 2. 2020 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“), v níž žádáte o odpověď na otázku, zda bylo 

využití pozemků dle PK parc. č. 87 v k. ú. Letňany a parc. č. 104 v k. ú. Letňany (dále jen „předmětné pozemky“) 

upraveno do dne 16. 12. 1949 územně plánovací dokumentací (včetně regulačních plánů a jiných obdobných 

dokumentů), a pokud ano, požadujete poskytnutí kopie části této relevantní územně plánovací dokumentace spolu 

s potřebnou legendou.  

 

V souladu se zákonem jsme Vaši žádost posoudili a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona Vám sdělujeme 

následující informace: 

 

IPR Praha eviduje pro katastrální území Letňany regulační plán z roku 1934 s názvem „Návrh přehledného regulačního 

a zastavovacího plánu pro obec Letňany [153/a]“, arch. zn. SRK000813. Plán byl potvrzen Ministerstvem veřejných 

prací dne 3. 10. 1935 a podepsán ministrem Janem Dostálkem. Předmětné pozemky jsou zde dle legendy vedeny jako 

„veřejné sady a nezastavitelné plochy“. Platnost uvedeného plánu ke dni 16. 12. 1949 však není IPR Praha schopen 

doložit na základě jemu dostupné dokumentace. Dále lze doplnit, že katastrální území Letňany se stalo součástí Prahy 

ke dni 1. 1. 1968 na základě zákona č. 111/1967 Sb. o hlavním městě Praze, takže ještě není zahrnuto v prvním platném 

územním plánu pro tehdejší území hl. m. Prahy (zpracovaném v měřítku 1 : 10 000), který byl schválen dne 22. 4. 1964 

usnesením vlády ČSR č. 223. 

 

IPR Praha neeviduje pro předmětné pozemky jinou, dobově platnou, územně plánovací dokumentaci. 

 

Pro Vaši informaci IPR Praha dodává, že regulační plány Státní regulační komise pro Prahu a okolí lze 

georeferencované prohlížet online v mapové aplikaci zde: http://app.iprpraha.cz/apl/app/srk/. Historické územní 

http://app.iprpraha.cz/apl/app/srk/
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plány Prahy lze online prohlížet zde: http://app.iprpraha.cz/apl/app/archivup/. Obě mapové aplikace jsou 

provozovány na mapovém portálu IPR Praha http://www.geoportalpraha.cz/. 

 

Regulační plán z roku 1934 s názvem „Návrh přehledného regulačního a zastavovacího plánu pro obec Letňany 

[153/a]“, arch. zn. SRK000813, Vám kvůli velkému formátu poskytujeme elektronicky na datovém nosiči DVD RW 

přiloženém k tomuto sdělení, jelikož Vámi uvedená datová schránka je uzavřena pro příjem poštovních datových 

zpráv. 

 

S pozdravem 

 

 
Mgr. Martin Červený 

zástupce ředitele 

 
 
 
P Ř Í LO H Y  N A  DATO VÉ M  N O SI Č I  DV D R W :  
→   1. Návrh přehledného regulačního a zastavovacího plánu pro obec Letňany [153/a], arch. zn. SRK000813 
→   2. Legenda k Návrhu přehledného regulačního a zastavovacího plánu pro obec Letňany [153/a], arch. zn. SRK000813 
 
 
R O Z DĚ LOVN Í K :  
→   1. Adresát – doporučeně 
→   2. IPR – SPR/PRAV 
→   3. IPR  – SPR/ARCH 
→   4. IPR – SPR + kopie spisu 
→   5. IPR  – spisovna + spis 
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