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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 2. 4. 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“), ve formě e-mailové zprávy, a taktéž stejnou žádost obdržel dne 8. 4. 2019 

prostřednictvím poštovních služeb. Žádáte o zpřístupnění následujících informací ohledně pozemků parc. č. 2586, 2587/1, 

2587/2, 2587/3 a 2587/4  v k.ú. Smíchov, Praha 5: 

− informace o stavu projednávání změny územního plánu Z3104 −  Změna funkčního využití ploch, 
− informace o stanovisku IPR ke stavebnímu záměru na zástavbu uvedených pozemků, která je podkladovou studií 

pro změnu územního plánu, 

− kdy a jakým způsobem bude záměr stavebníka představen veřejnosti. 

 

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

informace. 

 

IPR v současnosti zpracovává návrh uvedené změny územního plánu Z3014. Předpokládaný termín zaslání návrhu 

k veřejnému projednání je datovaný na květen 2019, přičemž ve fázi projednávání se mohou podat k uvedené změně 

připomínky. Z tohoto důvodu je třeba sledovat stav na příslušných webových stránkách aplikace Změna plánu 

https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z3104&action=view&presenter=Articlezmenyupravy a 

https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=P440+ZMPLA&action=view&presenter=Articlezmenyupravy. Z výstupu 

z aplikace Změna plánu s názvem „P440 ZMPLA Změna funkčního využití ploch − obytná výstavba“, jež Vám posíláme 

v příloze, je patrné, že podnět byl v roce 2014 doporučen k dalšímu projednání Komisí Rady hl. m. Prahy pro změny 

územního plánu hl. m. Prahy a Výborem pro územní rozvoj a územní plán Zastupitelstva hl. m. Prahy a poté roku 2017 

Rada hl. m. Prahy vyslovila souhlas a následně Zastupitelstvo hl. m. Prahy podnět schválilo. 

 

IPR Praha obdržel v prosinci 2018 dokumentaci k vyjádření pro územní rozhodnutí. IPR Praha vydal v únoru 2019 

vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí: Klinika a apartmány se zdravotnickými a sociálními službami − 
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Na Cihlářce č.p. 1977, ve kterém byl vysloven souhlas se záměrem. Žadatel nejprve předložil ke konzultaci 

architektonickou studii a následně dokumentaci k DUR upravil, dle vyslovených připomínek. 

 

K žádosti o informaci, kdy a jakým způsobem bude záměr stavebníka představen veřejnosti, může IPR Praha sdělit pouze 

zákonné možnosti seznámení se s projektovou dokumentací stavebníka. Průběh územní řízení upravuje zákon č. 183/2006 

Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou osoby, 

jejichž právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno účastníky řízení. Účastníci řízení mohou na příslušném 

stavebním úřadě nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a kopie, navrhovat důkazy, podávat vyjádření k dokumentům 

ze spisu, podávat námitky a odvolání. 

 

 
S pozdravem 

 

 

 

 
Mgr. MARTIN ČERVENÝ 
− zástupce ředitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PŘÍLOHY:  

1) Výstup z aplikace Změna plánu s názvem „P440 ZMPLA Změna funkčního využití ploch − obytná výstavba“ 
2) Vyjádření IPR Praha k dokumentaci pro územní rozhodnutí: Klinika a apartmány se zdravotnickými a sociálními 

službami Na Cihlářce č.p. 1977 

 
ROZDĚLOVNÍK:  
 1. Adresát – e-mailem:  
 2. IPR – SPR/PRAV 
 3. IPR – SDM/KPU 
 4. IPR – SPR + kopie spisu 
 5. IPR  – spisovna + spis 




