
DATOVOU ZPRÁVOU 

 

Úřad městské části Praha 13 
Odbor územního rozvoje 
Sluneční nám. 2580/13 
158 00 Praha 5 – Stodůlky 
 
 
V Praze dne 28. února 2019 
 
 
Žadatel:  

   

   

 
 
Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb. 
 
 
 
Vážení, 
 
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí informací o pozemcích: 
 

 parcelní č. 303/2, 303/5 a 303/8, k.ú. Třebonice; a 

 parcelní č. 1549/6 a 1552/1, k.ú. Řeporyje. 
 
Prosím Vás o zodpovězení těchto otázek: 
 

1. Jsou tyto pozemky zasaženy stavbou silnice nebo jiné dopravní infrastruktury nebo jejím 
návrhem? 

2. Jsou tyto pozemky zasaženy stavbou veřejně prospěšné stavby nebo jejím návrhem? 
 
Předem děkuji za vyřízení žádosti. 
 
S pozdravem 
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V Praze   6.3.2019

Věc: Vaše žádost  o poskytnutí  informace podle zák.č.  106/1999 Sb. v platném znění o svobodném 
přístupu k informacím (dále jen „InfZ“)

Městská část Praha 13, Úřad Městské části Praha 13, Odbor stavební obdržel dne 1.3.2019 Vaši 
žádost o poskytnutí informace, která se týká  pozemků  v k. ú. Řeporyje a v k. ú. Třebonice. 

Městská část Praha 13, Úřad Městské části Praha 13, Odbor stavební jako povinný subjekt ve smyslu § 2 
odst. 1 InfZ k Vaší žádosti sděluje  tuto informaci:

Pozemek parc.  č.  1549/6,  k.ú.  Řeporyje  -  dle   územního  plánu  sídelního útvaru   hl.  m.  Prahy, 
schváleného  usnesením  Zastupitelstva  hl. m. Prahy  č. 10/05  ze  dne  9.9. 1999  a  vyhl.č. 32/99 Sb. hl.  
m. Prahy,  o závazné  části  ÚPn hl. m. Prahy, ve znění jejích změn a doplňků a dle změny územního 
plánu č.Z 1000/00 (vydána usnesením  ZHMP č.30/86 dne 22.10.2009 jako opatření obecné povahy č.6) a 
Z 2832/00 (vydána usnesením ZHMP č. 39/85 ze dne 6.9.2018 jako opatření obecné povahy č. 55/2018),  
se  pozemek  nachází  na  území   s  funkčním  využitím  OP/OV-C  –  orná  půda/všeobecně  obytné 
s koeficientem míry využití území „C“ a OP/S4 – orná půda/ ostatní dopravně významné komunikace. 
Pozemek je nezastavitelný. Pozemek není součástí lokality vymezené pro veřejně prospěšnou stavbu.

Pozemek parc.  č.  1552/1, k.ú.  Řeporyje  -  dle   územního  plánu  sídelního útvaru   hl.  m.  Prahy, 
schváleného  usnesením  Zastupitelstva  hl. m. Prahy  č. 10/05  ze  dne  9.9. 1999  a  vyhl.č. 32/99 Sb. hl.  
m. Prahy,  o závazné  části  ÚPn hl. m. Prahy, ve znění jejích změn a doplňků a dle změny územního 
plánu č.Z 1000/00 (vydána usnesením  ZHMP č.30/86 dne 22.10.2009 jako opatření obecné povahy č.6) a 
Z 2832/00 (vydána usnesením ZHMP č. 39/85 ze dne 6.9.2018 jako opatření obecné povahy č. 55/2018),  
se pozemek nachází na území  s funkčním využitím OP/OB-B – orná půda/čistě obytné s  koeficientem 
míry využití území „B“,  OP/OB-A – orná půda/čistě obytné s koeficientem míry využití území „A“ a 
OP/ZMK – orná  půda/  zeleň městská  a  krajinná.  Pozemek  je  nezastavitelný.  Pozemek  není  součástí 
lokality  vymezené  pro  veřejně  prospěšnou  stavbu.  Pozemek  je  dotčen  stavbou  „stavba  č.  8781  - 
Prodloužení sběrače T do Třebonic“ – v současné době probíhá územní řízení.

Pozemek parc.  č.  303/2 k.ú.  Třebonice  -  dle   územního   plánu  sídelního  útvaru    hl.  m.  Prahy, 
schváleného  usnesením  Zastupitelstva  hl. m. Prahy  č. 10/05  ze  dne  9.9. 1999  a  vyhl.č. 32/99 Sb. hl.  
m. Prahy,  o závazné  části  ÚPn hl. m. Prahy, ve znění jejích změn a doplňků a dle změny územního 
plánu č.Z 1000/00 (vydána usnesením  ZHMP č.30/86 dne 22.10.2009 jako opatření obecné povahy č.6) a 
Z 2832/00 (vydána usnesením ZHMP č. 39/85 ze dne 6.9.2018 jako opatření obecné povahy č. 55/2018),  
se  pozemek  nachází  na  území   s  funkčním  využitím  OP/OV-B  –  orná  půda/všeobecně  obytné 
s koeficientem míry využití „B“, OP/OB-B – orná půda/čistě obytné s koeficientem míry využití území 



„B“, OP/SV-C – orná půda/všeobecně smíšené s koeficientem míry využití území „C“ a OP/DU – orná 
půda/urbanisticky  významné  plochy  a  dopravní  spojení.  Pozemek  je  nezastavitelný.  Pozemek  není 
součástí lokality vymezené pro veřejně prospěšnou stavbu.

Pozemek parc.  č.  303/5, k.ú.  Třebonice  -  dle   územního   plánu  sídelního  útvaru   hl.  m.  Prahy, 
schváleného  usnesením  Zastupitelstva  hl. m. Prahy  č. 10/05  ze  dne  9.9. 1999  a  vyhl.č. 32/99 Sb. hl.  
m. Prahy,  o závazné  části  ÚPn hl. m. Prahy, ve znění jejích změn a doplňků a dle změny územního 
plánu č.Z 1000/00 (vydána usnesením  ZHMP č.30/86 dne 22.10.2009 jako opatření obecné povahy č.6) a 
Z 2832/00 (vydána usnesením ZHMP č. 39/85 ze dne 6.9.2018 jako opatření obecné povahy č. 55/2018),  
se  pozemek  nachází  na  území   s  funkčním  využitím  OP/OV-B  –  orná  půda/všeobecně  obytné 
s koeficientem míry využití „B“, OP/OB-B – orná půda/čistě obytné s koeficientem míry využití území 
„B“, OP/S4 – orná půda/ostatní  dopravně významné komunikace, OP/ZMK –orná půda/zeleň městská a 
krajinná a OP/ZP – orná půda/parky, historické zahrady a hřbitovy. Pozemek je nezastavitelný. Pozemek  
není součástí lokality vymezené pro veřejně prospěšnou stavbu.

Pozemek parc.  č.  303/8, k.ú.  Třebonice  -  dle   územního   plánu  sídelního  útvaru   hl.  m.  Prahy, 
schváleného  usnesením  Zastupitelstva  hl. m. Prahy  č. 10/05  ze  dne  9.9. 1999  a  vyhl.č. 32/99 Sb. hl.  
m. Prahy,  o závazné  části  ÚPn hl. m. Prahy, ve znění jejích změn a doplňků a dle změny územního 
plánu č.Z 1000/00 (vydána usnesením  ZHMP č.30/86 dne 22.10.2009 jako opatření obecné povahy č.6) a 
Z 2832/00 (vydána usnesením ZHMP č. 39/85 ze dne 6.9.2018 jako opatření obecné povahy č. 55/2018),  
se pozemek nachází na území  s funkčním využitím OP/OB-B– orná půda/čistě obytné s koeficientem 
míry využití území „B“, OP/DU – orná půda/urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, OP/SV-C 
– orná půda/všeobecně smíšené s koeficientem míry využití území „C“, ZMK – zeleň městská a krajinná 
OP/OV-C – orná půda/všeobecně obytné s koeficientem míry využití  „C“. Pozemek je nezastavitelný. 
Pozemek není součástí lokality vymezené pro veřejně prospěšnou stavbu.

 Ing. Tomáš Círus
vedoucí odboru stavebního
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