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JUDr. Nováková/PRAV   
Ing. Zděradička/INFR       
 

 
Datum 
 

    

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 
12. 12. 2018 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí informací, které se týkají vymezení koridoru pro pozemní komunikaci spojující dálnici 
D11 s obcí Šestajovice (tzv. Klánovická spojka) v územně plánovací dokumentaci hl. m. Prahy.  

V souladu se zákonem jsme Vaši žádost posoudili a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném 
přístupu k informacím Vám sdělujeme následující: 

1) Od kdy je koridor pro tzv. Klánovickou spojku vymezen v platném Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy? 

Koridor pro Klánovickou spojku je v platném Územním plánu zanesen od doby jeho schválení a účinnosti, tj. od 
1. 1. 2000. 

2) Byl koridor pro tzv. Klánovickou spojku v některém z dřívějších znění Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy vymezen jinak, než je vymezen v současném, aktuálním znění tohoto Územního plánu? 

V předchozích územních plánech takový koridor nebyl vymezen, což lze ověřit na Geoportálu Praha v sekci Pražské 
mapy – aplikace Archiv ÚP – http://app.iprpraha.eu/js-api/app/archivup/. 

3) Od kdy je koridor pro tzv. Klánovickou spojku vymezen v platných Zásadách územního rozvoje pro hl. m. Prahu? 

V Zásadách územního rozvoje (ZÚR) není koridor pro vesteckou spojku vymezen. Klánovická spojka svou 
charakteristikou nespadá do hierarchické úrovně komunikací, které jsou v pražských ZÚR vymezovány. V této věci 
byl veden i soudní spor. Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 10. 6. 2015, č.j. 9A 40/2015 – 145, tento 
návrh zamítl. Fyzická osoba následně podala kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud ČR svým rozsudkem 
č.j. 6 As 174/2015-72 zamítl. Rozsudky lze nalézt zde – http://www.iprpraha.cz/clanek/46/zasady-uzemniho-
rozvoje. 
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4) Byl koridor pro tzv. Klánovickou spojku v některém z dřívějších znění Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
vymezen jinak, než je vymezen v současném, aktuálním znění těchto Zásad? 

Nebyl, ze stejného důvodu jako výše. První ZÚR pro Prahu byly schváleny v roce 2010, nyní mají za sebou již tři 
aktualizace, nicméně v případě Klánovické spojky stále platí předešlé znění. 

5) Byl koridor pro tzv. Klánovickou spojku vymezen i v jiné či starší územně plánovací dokumentaci vztahující se 
k území hl. m. Prahy, např. v územním plánu velkého územního celku? 

V současné době platí na sousedním území Středočeského kraje Zásady územního rozvoje Středočeského kraje ve 
znění po aktualizaci č. 2 – http://zur.webmap.cz/stredocesky/z02/zur/vykresy/plochy-a-koridory-nadmistniho-
vyznamu, ty však koridor pro Klánovickou spojku neobsahují. Předchozí nadřazená územně plánovací 
dokumentace, tedy Územní plán vyššího územního celku Pražský region, platná od roku 2006, rovněž Klánovickou 
spojku neobsahovala. 

S pozdravem 
 
 

Mgr. Martin Červený 
zástupce ředitele 

 
 
 
Rozdělovník 

1. Adresát – e-mailem na  
2. IPR SPR/PRAV 
3. IPR INFR/KDI 
4. IPR SPI/KPD 
5. IRP SPR + kopie spisu 
6. IPR spisovna + spis 
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