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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. 1. 2020 Vaši žádost, podanou v právním zastoupení   

a , 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 směrného, respektive regulačního plánu hlavního města Prahy, který k roku 1954 

platil pro katastrální území Troja. 

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

níže uvedené informace.  

 
Ve spisovně IPR Praha evidujeme pro katastrální území Troja regulační plán: “Návrh přehledného regulačního 

a zastavovacího plánu pro části území Prahy VIII - (Troja a Bohnice) s přilehlými částmi Prahy VII - (Holešovice) 

a Prahy XIX - (Sedlec). [131/b]“, arch. zn.: SRK000279. Plán byl potvrzen Ministerstvem veřejných prací 

14. února 1934, podepsán ministr Jan Dostálek. Platnost uvedeného plánu k roku 1954, však nejsme schopni 

doložit na základě námi dostupné dokumentace. Dále doplňujeme, že předmětné pozemky parcelní číslo 

KN 504/1, 1322/2, 1682/6 a 1407/3, k.ú. Troja, nebyly součástí území vyhlášeného stavebního obvodu, dle 

agendy stavebních obvodů platné mezi lety 1947 – 1958. První platný územní plán pro tehdejší území hl. m. 

Prahy (zpracovaný v měřítku 1 : 10 000) byl schválen 22. 4. 1964 usnesením vlády ČSR č. 223. 

 

Pro předmětné pozemky parcelní číslo KN 504/1, 1322/2, 1682/6 a 1407/3, k.ú. Troja jinou, dobově platnou, 

územně plánovací dokumentaci ve spisovně IPR Praha neevidujeme. 

 

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 plány Prahy, spolu se schématem stavebních obvodů, lze online prohlížet zde: 

http://app.iprpraha.cz/apl/app/srk/
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http://app.iprpraha.cz/apl/app/archivup/ 

Obě mapové aplikace jsou provozovány na mapovém portálu IPR Praha www.geoportalpraha.cz 

 
 
 
S pozdravem 

 

 

Mgr. MARTIN ČERVENÝ 
− zástupce ředitele 
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