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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 dne 

27. 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“), konkrétně žádost o poskytnutí informací 

k níže uvedeným pozemkům: 
 
I. 

Parc. č. PK 106, 107, 108, 109, 118,  123, 124, 350, 65/8, k.ú. Ďáblice, konkrétně, zda bylo využití uvedených 

pozemků upraveno do dne 27. dubna 1959, případně 27. října 1959, 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. Dále se dotazujete, zda existuje k předmětným pozemkům 

rozhodnutí a umístění stavby nebo jiné obdobné rozhodnutí (akt), ze kterého vyplývá možnost zastavění uvedeného 

pozemku. 

 

II. 

Parc. č. PK 325/1, k.ú. Ďáblice, konkrétně, zda bylo využití uvedeného pozemku upraveno do dne 4. listopadu 1949 

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. Dále se 

dotazujete, zda existuje k předmětným pozemkům rozhodnutí a umístění stavby nebo jiné obdobné rozhodnutí 

(akt), ze kterého vyplývá možnost zastavění uvedeného pozemku. 

 

III. 

Parc. č. PK 346/2, k.ú. Ďáblice, konkrétně, zda bylo využití uvedeného pozemku upraveno do dne 27. dubna 1959, 

případně 8. září 1959, jakoukoli územně plánovací dokumentací (včetně regulačních plánů a jiných obdobných 

dokumentů). Zároveň žádáte o poskytnutí kopie části této relevantní územně plánovací dokumentace spolu 
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s legendou. 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. 
 

I. 

I.1 Pro části pozemků parc. č. PK 108, 109, 118, 123, 124, k.ú Ďáblice, a období před 27. dubnem 1959, případně 

27. říjnem 1959, evidujeme ve spisovně IPR Praha pouze plán: „Návrh přehledného regulačního a zastavovacího 

plánu pro obec Březiněves. [94/a], měřítko 1 : 2880“, arch. zn. SRK000641. Plán byl schválen Státní regulační komisí 

pro Prahu a okolí 19. září 1931, podepsán předseda Eustach Mölzer. 

 

I.2 Pro pozemky parc. č. PK 106, 107, 350, k.ú. Ďáblice, a období před 27. dubnem 1959, případně 27. říjnem 1959, 

neevidujeme žádnou dobově platnou územně plánovací dokumentaci. 

 

I.3 Pro pozemek parc. č. PK 65/8, k.ú. Ďáblice, a období před 27. dubnem 1959, případně 27. říjnem 1959, evidujeme 

plán: „Návrh přehledného regulačního a zastavovacího plánu pro území obce Ďáblic. [108/a], měřítko 1 : 2880“, 

arch. zn. SRK000316. Plán byl potvrzen Ministerstvem veřejných prací 5. srpna 1932, podepsán ministr Jan Dostálek. 

I.4 Pro pozemky parc. č. PK 106, 107, 108, 109, 118, k.ú. Ďáblice, evidujeme rozhodnutí o umístění stavby Prosecké 

radiály v úseku Letňany - Zdiby, č. j. ÚHA 7372/86 z 28. 8. 1986. 

 

II. 

II.1 Pro pozemek parc. č. PK 325/1, k.ú. Ďáblice, a období před do dne 4. listopadem 1949, evidujeme plán: „Návrh 

přehledného regulačního a zastavovacího plánu pro území obce Ďáblic. [108/a], měřítko 1 : 2880“, arch. zn. 

SRK000316. Plán byl potvrzen Ministerstvem veřejných prací 5. srpna 1932, podepsán ministr Jan Dostálek. 

II.2 Pro pozemek parc. č. PK 325/1, k.ú. Ďáblice, evidujeme rozhodnutí o umístění stavby 48 bytů družstevních – 

dostavba Seidlovy kolonie (Kobylisy), č. j. OÚPA/1-545/68 z 13. 2. 1968. 

 

III. 

Pro pozemek parc. č. PK 346/1, k.ú. Ďáblice, a období před 27. dubnem 1959, případně 8. zářím 1959, neevidujeme 

žádnou dobově platnou územně plánovací dokumentaci. 

 

 

Dále dodáváme, že příslušné výřezy z uvedených regulačních plánů, 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/. 

 

V uvedené aplikaci je možné zobrazit a vytisknout zároveň s příslušným plánem také parcelní kresbu dle KN a 

orientačně zobrazenou parcelní kresbu dle PK. 

http://app.iprpraha.cz/apl/app/srk/
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Vyhledaná naskenovaná rozhodnutí o umístění stavby jsou uložena zde: 

https://www.uschovna.cz/zasilka/XHM6T883SB2F43W8-Z93 

 

 

 

 

 
S pozdravem 

 

 

Mgr. MARTIN ČERVENÝ 
− zástupce ředitele 
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