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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., týkající se účelu dotazů Státního pozemkového úřadu na Institut plánování a 
rozvoje hlavního města Prahy       
 
Vážený pane magistře, 
 
Státní pozemkový úřad obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn., zaevidovanou pod č.j. SPU 533191/2018 dne 22. 
11. 2018 (na KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Prahu došlo dne 27. 11. 2018) týkající se účelu 
dotazů Státního pozemkového úřadu na Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy („IPR“), o 
kterých jste byli ze strany IPR informováni (viz příloha Vaší žádosti – Sdělení IPR k žádosti o 
poskytnutí informace ( dotazy SPÚ) č.j. IPR 7687/2018 ze dne 3. 7. 2018). Podanou žádostí se 
dotazujete: 
 
1.  Za jakým účelem se SPÚ obracel na IPR s žádostmi o poskytnutí územně plánovací 

dokumentace   
  platné v období let 1935-1970 týkající se území hl. m. Prahy? 
 
2.  Využil SPÚ tyto odpovědi při ocenění a evidenci restitučního nároku restituentů? 
 
a současně žádáte o zaslání relevantních podkladů ke sděleným skutečnostem. 
 
K žádosti sdělujeme:  
  
- k dotazu 1.  Za účelem správních řízení v rámci zákonů č. 229/1991 Sb. a 428/2012 Sb. a za 
účelem realizace převodů dle zákonů č. 95/1999 Sb. a 503/2012 Sb. 
  
- k dotazu 2. Odpovědi využil vždy pro účel, pro který byly vyžadovány.     
 
Požadavek na zaslání relevantních podkladů je příliš obecný. Konkrétní podklady proto nelze 
dohledat. 
 
S pozdravem  

 
 
 

Ing. Jiří Veselý 
ředitel  

  INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o. 
  Mgr. Martin Mládek  
  advokát     
  Ostrovní 2064/5  
  110 00 Praha 1 
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