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

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace (dále jen „IPR Praha“), obdržel dne 
10. 9. 2018 žádost  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, o vyhotovení ověřených kopií relevantních částí směrného, územního, regulačního 
či zastavovacího plánu, plánu daného stavebního obvodu, leteckých snímků a jiných dostupných podkladů 
platných v době převodu předmětných pozemků  na čsl. stát, na nichž by byly patrné hranice dle PK a pokud 
možno zároveň současné hranice dle KN.  

Jako důvod své žádosti žadatel uvádí získání podkladů pro účely restitučního řízení oprávněné osoby  
 které je vedeno před okresním soudem . 

V souladu se zákonem IPR Praha žádost posoudil a rozhodl dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném 
přístupu k informacím  

takto: 

žádost  o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, 
spočívající ve vyhotovení ověřených kopií relevantních částí směrného, územního, regulačního 
či zastavovacího plánu, plánu daného stavebního obvodu, leteckých snímků a jiných dostupných podkladů 
platných v době převodu předmětných pozemků  na čsl. stát, na nichž by byly patrné hranice dle PK a 
pokud možno zároveň současné hranice dle KN, z faktických důvodů pro jejich neexistenci 

o d m í t á. 

Odůvodnění: 

IPR Praha posoudil žádost v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím a konstatuje dále uvedené 
skutečnosti.  

Ve spisovně IPR Praha pro předmětný pozemek parc. č. PK 307/1, k.ú. Řeporyje, a rozhodné datum převodu 
tohoto pozemku na stát, tedy 15. 10. 1972, žádnou dobově platnou územně plánovací dokumentaci IPR Praha 
neeviduje.  

Katastrální území Řeporyje bylo připojeno k území hl. m. Prahy v roce 1974. K výše uvedenému datu převodu na 
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stát tedy nebyl předmětný pozemek parc. č. PK 307/1 součástí území hl. m. Prahy a katastrální území Řeporyje 
podléhalo rozhodování správního celku – okresu Praha-západ. 

Vzhledem k tomu, že IPR Praha požadovanými informacemi nedisponuje, proto nezbývá, než jejich poskytnutí 
z faktických důvodů odmítnout. V této souvislosti lze odkázat mimo jiné na názor Nejvyššího správního soudu, 
vyjádřený v rozsudku ze dne 2. 4. 2008, č.j. 2 As 71/2007-56, jenž neexistenci informace považuje za „faktický“ 
důvod k odmítnutí žádosti.  

Vzhledem k uvedeným skutečnostem proto IPR Praha rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím, a to ve lhůtě 
do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Magistrátu hlavního 
města Prahy, prostřednictvím IPR Praha, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2. 

S pozdravem  
 

Mgr. Ondřej Boháč 
ředitel 
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