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Váš dopis zn. 
 

 
 
 
Č. j. IPR 
10996/2018 

 
 
 
 
Vyřizuje/kancelář/linka 
JUDr. Nováková/SPR            
 

 
 
 
Datum 
 

    
 

Věc: Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) 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 
12. 9. 2018 žádost , 
o poskytnutí informace v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Žadatel konkrétně žádá o: 

1. dopis, kterým Technická správa komunikací žádá MHMP (odbor evidence majetku) o odejmutí pozemků 
parc. č. 644/2, parc. č.1947/18, parc. č. 1947/109, parc. č.1119/2, parc. č. 1121, parc. č. 1120/2, parc. 
č. 880/2, parc. č. 873/247, parc. č. 873/249 a parc. č. 1217/11, vše v k. ú. Kamýk; 

2. informace, kdy a kdo na TSK rozhodl, že o zajištění odejmutí pozemků požádá, a případně zápis z tohoto 
rozhodnutí; 

3. pokud o věci někdy jednalo představenstvo TSK, o zápis a seznam členů, kteří byli přítomní; 
4. etický kodex, je-li nějaký, či cokoliv jiného, co se týká střetu zájmů členů představenstva a etické komise; 
5. informaci, zda developer Rezidence Smotlachova s.r.o. nebo nějaký jiný subjekt od poslední odpovědi 

TSK ze dne 23. 11. 2017 podal žádost o souhlas s dopravním připojením pozemků parc. č. 884/22 a 884/23 
na komunikaci Smotlachova na pozemku parc. č. 1119/2, vše v k. ú. Kamýk, pro vozidla do 3,5 t, případně 
pak o předmětnou žádost a stanovisko / vyjádření / odpověď TSK. 

IPR Praha žádost posoudil a konstatuje, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti. Danou agendu 
mají v působnosti odbor rozvoje a financování dopravy a odbor evidence majetku Magistrátu hlavního města Prahy, 
kam by měl žadatel svou žádost o informace směřovat. 

Vzhledem k tomu, že IPR Praha není v předmětné žádosti povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona 
o svobodném přístupu k informacím, žádost  v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
o svobodném přístupu k informacím 

odkládá. 
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Poučení: 

Proti tomuto postupu vyřízení žádosti IPR Praha lze podat stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu 
k informacím, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení sdělení o odložení. Stížnost se podává k Magistrátu 
hlavního města Prahy, prostřednictvím IPR Praha, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2. 

S pozdravem  
 

Mgr. Martin Červený 
zástupce ředitele 

 
 
 
Rozdělovník 

1. Adresát 
2. IPR SPR/PRAV 
3. IPR INFR 
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