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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 

4. 1. 2019 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 provedení lustrace 

pozemků a vyhotovení ověřených kopií dostupných podkladů k pozemkům v k.ú. Kobylisy: 

- dle PK parc. číslo 1609 (role o výměře 13.060 m²), 

- dle PK parc. číslo 1618 (role o výměře 17.944 m²), 

- dle PK parc. číslo 1611/1 (role o výměře 20.615 m²), 

- dle PK parc. číslo 962 (role o výměře 2.359 m²), 

- dle PK parc. číslo 964 (role o výměře 1.875 m²), 

- dle PK parc. číslo 1603 (role o výměře 477 m²), 

- dle PK parc. číslo 1606/1 (role o výměře 5.090 m²), 

- dle PK parc. číslo 1606/1 (role o výměře 34.957 m²), 

a to pro účely restitučního řízení restituentky paní Věry Maškové. 

IPR Praha Vám dne 17. 1. 2019 odeslal oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace podle § 17 odst. 3 zákona, 

po obdržení úhrady Vám dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona v příloze zasíláme ověřené kopie dostupných 

podkladů k výše vyjmenovaným pozemkům v k.ú. Kobylisy. 

 

Ve spisovně IPR Praha evidujeme a archivujeme pro předmětné pozemky parc. č. PK  1609, 1618, k.ú. 

Kobylisy a rozhodná data 27. 9. 1960, 28. 9. 1960 a pro pozemek parc. č. 1611, k.ú. Kobylisy a rozhodné 

datum 14. 3. 1952, regulační plán Státní regulační komise pro Prahu a okolí: 

 
„Návrh na změny přehledného regulačního a zastavovacího plánu pro území Prahy VIII - Kobylisy s přilehlými částmi 
území Prahy VIII - Libně a Prahy VII - Holešovic. [193/a]“, arch. zn.: SRK000300. Plán byl potvrzen Ministerstvem 
veřejných prací 24. listopadu 1939, podepsán ministr Franz Spina. 
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I.2 
Pro předmětné pozemky parc. č. PK 1609, 1618, 1606, k.ú. Kobylisy a rozhodná data 27. 9. 1960, 28. 9. 1960 a 
pro pozemek parc. č. 1611, k.ú. Kobylisy a rozhodné datum 14. 03. 1952, neevidujeme jinou dobově platnou 
dokumentaci. 

 

II.1. 

 Ve  spisovně IPR Praha evidujeme a archivujeme  pro předmětné  pozemky parc. č. PK 962, 964, k.ú. Kobylisy 

a rozhodné datum 25. 11. 1980, následující dokumentaci : 

 „Směrný územní plán hlavního města Prahy 1976, měřítko 1:10000, Zpracovatel: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy“. 

Plán byl schválen 23. 6. 1976 usnesením vlády ČSR č. 155. 

„Rozhodnutí o umístění stavby č. j. ÚHA 11862/80 + potvrzená situace 1 : 500“. Stavba 80 bytových jednotek. 

 

II.2 

Pro předmětné pozemky parc. č. PK 962, 964, k.ú. Kobylisy a rozhodné datum 25. 11. 1980 neevidujeme jinou 

dobově platnou dokumentaci. 

III.1 

Ve spisovně IPR Praha evidujeme a archivujeme pro předmětné pozemky parc. č. PK 1603, 1606, k.ú. Kobylisy 

a rozhodné datum 28. 4. 1988, následující dokumentaci : 

 „Územní plán hlavního města Prahy 1986, měřítko 1:10000, Zpracovatel: Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy“. Plán 

byl schválen 21. 1. 1986 usnesením vlády ČSR č. 23. 

III.2 

Pro předmětné pozemky parc. č. PK 1603, 1606 k.ú. Kobylisy a rozhodné datum 28. 4. 1988 neevidujeme jinou 

dobově platnou dokumentaci. 
IV. 
Digitální kopii regulačního plánu arch. zn. SRK000300 lze on line zobrazit zde: 

http://badatelna.iprpraha.cz/Dokument/SRK000300 

Georeferencované digitální kopie potvrzených regulačních plánů Státní regulační komise pro hl. m. Prahu a okolí 

a historické územní plány Prahy lze také prohlížet on line v mapových aplikacích provozovaných na webu 

Geoportál Praha: 
 
www.geoportalpraha.cz 
http://app.iprpraha.cz/js-api/app/srk/ 
http://app.iprpraha.cz/js-api/app/archivup/ 
 
Ověřené kopie výřezů výše uvedených plánů vám posíláme v příloze tohoto sdělení 
 
 
S pozdravem 
 
 

 
Ing. Marek Zděradička 
v zastoupení ředitele 

http://badatelna.iprpraha.cz/Dokument/SRK000300
http://www.geoportalpraha.cz/
http://app.iprpraha.cz/js-api/app/srk/
http://app.iprpraha.cz/js-api/app/archivup/
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Přílohy: 
 
1.1 – Výřez regulačního plánu SRK000300 pro pozemky parc. č. 1609, 1618, 1611, 1606, k.ú. Kobylisy 
1.2 – Parcelní kresba PK s vyznačením pozemků parc. č. 1609, 1618, 1611, 1606, k.ú. Kobylisy 
1.3 – Parcelní kresba KN s vyznačením pozemků parc. č. 1609, 1618, 1611, 1606, k.ú. Kobylisy 
1.4 – Ortofotomapa 2018 s vyznačením pozemků parc. č. 1609, 1618, 1611, 1606, k.ú. Kobylisy 
1.5 – Zmenšená kopie plánu SRK000300 s vyznačením hranic poskytnutého výřezu 
1.6 – Legenda k regulačním plánům SRK 
 
2.1 – Výřez  územního plánu SÚP 1976 pro pozemky parc. č. 962, 964, k.ú. Kobylisy 
2.2 – Parcelní kresba PK s vyznačením pozemků parc. č. 962, 964, k.ú. Kobylisy 
2.3 – Parcelní kresba KN s vyznačením pozemků parc. č. 962, 964, k.ú. Kobylisy 
2.4 – Ortofotomapa 2018 s vyznačením pozemků parc. č. 962, 964, k.ú. Kobylisy 
2.5 – Výřez  plánu SÚP 1976 s vyznačením hranic poskytnutého výřezu 
2.6 – Legenda k územnímu plánu SÚP 1976 
 
3.1 – Výřez  územního plánu ÚPn 1986 pro pozemky parc. č. 1603, 1606, k.ú. Kobylisy 
3.2 – Parcelní kresba PK s vyznačením pozemků parc. č. 1603, 1606, k.ú. Kobylisy 
3.3 – Parcelní kresba KN s vyznačením pozemků parc. č. 1603, 1606, k.ú. Kobylisy 
3.4 – Ortofotomapa 2018 s vyznačením pozemků parc. č. 1603, 1606, k.ú. Kobylisy  
3.5 – Výřez  plánu ÚPn 1986 s vyznačením hranic poskytnutého výřezu 
3.6 – Legenda k územnímu plánu SÚP 1976 
 
4. Přehled dosud schválených územních plánů hl. m. Prahy 
 
5. Kopie Rozhodnutí o umístění stavby č. j. ÚHA 11862/80 + potvrzená situace 1 : 500 
 

 

  

 

 

 

 
R O Z DĚ LOVN Í K :  

→   1. Adresát – doporučeně 
→   2. IPR – SPR/PRAV (bez příloh) 
→   3. IPR  – SPR/ARCH (bez příloh) 
→   4. IPR – SPR + kopie spisu 
→   5. IPR  – spisovna + spis 




