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Váš dopis zn. Č. j. IPR 
8502/2019  
8269/2019 

Vyřizuje/kancelář/linka 
    

Datum 
8. 8. 2019

Věc: Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dále jen „IPR Praha”) obdržel dne 31. 7. 2019 Vaši doplněnou 
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Ve své žádosti se konktrétně domáháte poskytnutí: 

1. Seznamu smluv, které IPR Praha uzavřel se společnost  včetně 
všech dodatků. V tomto seznamu prosíte o uvedení názvu smlouvy, data jejího uzavření a jejího 
předmětu. 

2. Čas plnění, resp. termíny plnění sjednané ve smlouvách uvedených pod bodem 1). Pokud je čas plnění 
určen lhůtou, prosím také o poskytnutí informace, kdy začala běžet. 

3. Data předání a převzetí plnění na základě smluv uvedených pod bodem 1). 

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

1) Smlouva o dílo - Vyhodnocení vlivu Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu)
na udržitelný rozvoj
předmět smlouvy: zpracování Vyhodnocení vlivu Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního 
plánu) na udržitelný rozvoj
smlouva uzavřena 13. 7.2015
termín plnění 1. fáze: 30. 11.2015; termín plnění 2. fáze: nejpozději do 4 měsíců od předání potřebných
podkladů na základě společného jednání s objednatelem, termín plnění 3. fáze: 4 měsíce po předání
potřebných podkladů na základě veřejného projednání.
převzetí díla ke kontrole: 30. 11. 2015.
akceptační protokol byl následně podepsán 14. 1. 2016.

Dodatek č. 1 - Vyhodnocení vlivu Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu)
na udržitelný rozvoj – z důvodu úpravy platebních podmínek.
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2) Smlouva o dílo – Zpracování aktualizace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

pro aktualizovaný návrh Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) 
předmět smlouvy: Zpracování aktualizace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
pro aktualizovaný návrh Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) 
smlouva uzavřena 1. 11. 2017 
termín plnění 1. fáze: nejpozději do 120 od podpisu smlouvy 
termín plnění 2. fáze: nejpozději do 30 dnů od předání potřebných podkladů na základě společného 
jednání s objednatelem 
termín plnění 3. fáze: do 30 dnů po předání potřebných podkladů na základě veřejného projednání 
akceptační protokol byl podepsán 27. 3. 2018. 

 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 

Mgr. Ondřej Boháč 
        ředitel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník 

1. Adresát emailem na adresu:  
2. IPR SPR/PRAV 
3. IPR SPR/VEZ 
4. IRP SPR + kopie spisu 
5. IPR spisovna + spis 
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