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

 

I. 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dále jen „IPR Praha“) obdržel dne 11. 6. 2018 Vaši 

žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Ve 

své žádosti se konkrétně domáháte informace, zda a s jakým výsledkem bylo provedeno posouzení vlivu na 

frekvenci dopravy v případě vzniku navrhovaných dvou nových propojení mezi ulicemi „Velká skála- Nad 

Vavruškou- Nad Trojou“, a za druhé v případě propojení trasou podél Aquacentra Šutka do ulice „Nad 

Trojou“.  

 

Žádáte o poskytnutí informací, jaká bude frekvence dopravy u každé varianty propojení zvlášť, popř. zda 

bylo provedeno i porovnání těchto variant, nebo zda existují další alternativy napojení na ulice „Čimická“ 

na centrum města. 

 

Vedle toho žádáte o poskytnutí informace, jaké další dokumenty k záměru nového dopravního napojení 

lokalit Velká skála a Pusté vinice jsou u našeho úřadu dostupné. 

 

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

přístupu k informacím 

 

takto: 

žádost  ze dne 11. 6. 2018, o poskytnutí informace podle 

zákona o svobodném přístupu k informacím týkající se informací k navrhovanému záměru nového 

dopravního řešení mezi ulicemi Čimická a Trojská 

 

s e  o d m í t á 

Odůvodnění: 

IPR Praha požadovanými informacemi nedisponuje, vzhledem k tomu, že Vámi uvedené dopravní 

propojení Čimická- Trojská není v platném územním pláno sledováno.  
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Konstatujeme, že připravované stavby na území hlavního města musí být v souladu s platnou 

územně plánovací dokumentací (ÚPD) – tj. Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy a platným ÚP hl. m. 

Prahy. Tyto ÚPD žádné nové dopravní propojení mezi ulicemi Čimická a Trojská nevymezují,  Vámi 

uvedené dopravní propojení není  sledováno. Z těchto důvodů nedisponujeme žádnými dopravně-

inženýrskými údaji o případném dopravním zatížení Vámi uvedeného dopravního propojení.   

Záměr na dopravní propojení ulic Čimická a Trojská byl prověřován v 80. letech minulého století 

ve snaze nalézt alternativní trasu pro individuální automobilovou dopravu z oblasti Bohnic a Čimic 

směřující do centrální oblasti Prahy (např. Holešovic) tak, aby tato doprava nemusela projíždět zástavbou 

Kobylis a přes Kobyliské náměstí. Tehdy zpracované návrhy na úrovni prověřovací technické studie 

prokázaly, že velmi složité územně technické podmínky v trase tehdy uvažovaného dopravního propojení 

Čimická – Trojská by vyvolaly značně negativní dopady této stavby do přírodně cenného území (např. 

v lokalitě Nad Trojou) s nároky na opěrné či zárubní zdi, zásahy do svahů apod. Otázka tohoto propojení 

byla zvažována i v období příprav a rozpracování nyní platného ÚP hl. m. Prahy cca v polovině 90. let 

minulého století, do závazné ÚPD se však toto propojení nedostalo.  

Situace v území se od té doby výrazně změnila v souvislosti s novou obytnou zástavbou „Velká 

Skála“ (ve svazích jižně od křižovatky Čimická-K Pazderkám), v rámci jejíž přípravy se ještě téma Vámi 

uvedeného dopravního propojení znovu otevřelo.  Zrealizovanou zástavbou „Velká skála“ se vyloučila 

možnost, že by se dříve uvažované dopravní propojení Čimická – Trojská napojilo čtvrtým ramenem do 

křižovatky Čimická – K Pazderkám, protože by to znamenalo navedení dopravy do stávající obytné 

zástavby. V nezastavitelném pásu území východně od zástavby „Velká skála“  (mezi zástavbou „Velká 

skála“ a sportovním areálem Šutka), kde se také alternativně zvažovala trasa Vámi uvedené nové 

komunikace,  platný ÚP hl. m. Prahy závazně vymezuje plochu zeleně, která je součástí celoměstského 

systému zeleně a je v ní navržen biokoridor. Regulativy platného ÚP hl. m. Prahy zde žádné dopravní 

propojení Čimická – Trojská neumožňují. 

Vzhledem k tomu, že Vámi uvedené dopravní propojení Čimická – Trojská není již dlouhodobě 

sledováno (pouze se počítá s pěší a cyklistickou trasou), nemáme k dispozici žádné relevantní podklady, 

které požadujete.  

 

IPR Praha nemá zákonnou povinnost danými informace disponovat, proto není ani povinen na 

základě žádosti požadované informace vytvořit.  

IPR Praha nemá a neměl žadatelem požadované informace, nemá zákonem stanovenou povinnost 

požadovanými informacemi disponovat, proto nezbývá, než poskytnutí požadovaných informací 

z faktických důvodů odmítnout. 

 

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

 

 

Poučení. 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení 

tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k MHMP, prostřednictvím IPR Praha, Vyšehradská 57, 128 00 

Praha 2. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Mgr. Martin Červený 

zástupce ředitele 
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