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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9 - Vysočany, 
IČO: 00005886, obdržel dne 01.11.2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“), v níž žádáte o informaci k níže 
uvedeným dotazům: 
 
„Dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném   
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  
 
Žádám Vás tímto o:  
a) sdělení, zdali má být pozemek, parcela č. 1116, druh pozemku orná půda, o výměře 1341 m2, 

nacházející se v katastrálním území Troja 730190, obec Praha, LV 8614, v územním obvodu, kde 
státní správu katastru nemovitostí vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha (dále jen „pozemek“), dotčen výstavbou tramvajové trati Kobylisy – Bohnice či 
nikoli, resp. případně pak v jakém (předpokládaném) rozsahu;  

 
b) zaslání veškerých dokumentů vztahující se k dotčení pozemku, resp. jeho části projektem 

výstavby tramvajové trati Kobylisy – Bohnice (kupř. projektové dokumentace, studie, apod.)“  
 
 
V návaznosti na Vaše výše uvedené dotazy Vám sdělujeme následující.  
 

Ad a) Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. zajišťuje dle pokynu Hlavního města Prahy projektovou 
dokumentaci akce Tramvajová trať Kobylisy – Bohnice. V roce 2022 byla zpracována studie záměru, 
která je toho času v interních připomínkách DPP. V následujících letech bude pokračovat další 
projektová příprava a případná realizace záměru. V dosavadní projektové přípravě se předpokládá, že 
pozemek p. č. 1116 v katastrálním území Troja nebude plánovanou stavbou vůbec zasažen. 
Tramvajová trať bude zřízena v profilu ulice K Pazderkám, která se bude při doplnění tramvajové trati 
rozšiřovat severním směrem, tedy na opačnou stranu, než se nachází předmětný pozemek. 
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Ad b) V současné době DPP neeviduje žádné dokumenty vztahující se k dotčení pozemku p. č. 1116 
v katastrálním území Troja projektem tramvajové trati Kobylisy – Bohnice, neboť pozemek plánovanou 
stavbou není dotčen. 
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