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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 26.10.2022 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: 
 
„ V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „informační 

zákon“) žádáme o poskytnutí následujících informací: 
1. Žádáme o informaci, zda Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost („DPP“), 

osoby DPP ovládané nebo osoby, v nichž vlastní DPP podíl, podnikly od 22.04.2021 jakékoli kroky 
směřující k vyvlastnění pozemků dotčených vyhlášením veřejně prospěšné stavby („VPS“) 
změnou územního plánu hlavního města Prahy Z2440, která byla schválena usnesením 
zastupitelstva HMP ZHMP 26/6 dne 22.04.2021 („Změna Z2440“), zejména zda výše uvedené osoby 
již 

- zadaly zpracování znaleckých posudků ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) zák. č. 184/2006 Sb., o 
vyvlastnění, ve vztahu k některým z pozemků dotčených vyhlášením VPS Změnou Z2440; 

- obdržely vyhotovené znalecké posudky ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) zákona o vyvlastnění ve 
vztahu k některým z pozemků dotčených vyhlášením VPS Změnou Z2440; 

- doručily některým z vlastníků pozemků dotčených vyhlášením VPS Změnou Z2440 návrh smlouvy 
o získání práv k pozemkům ve smyslu § 5 odst. 2 zákona o vyvlastnění. 

2. Pokud bude odpověď na první otázku kladná, žádáme o poskytnutí všech dokumentů týkajících 
se dané věci, kterými povinný subjekt disponuje, zejména textu návrhů smluv, korespondence a 
znaleckých posudků.“ 

 
V návaznosti na Vaše výše uvedené dotazy Vám sdělujeme následující. V období od 22.04.2021 do 
současnosti DPP nepodnikl žádné kroky směřující k vyvlastnění – tj. a) nebylo zadáno zpracování 
znaleckých posudků ve smyslu zákona o vyvlastnění, b) takové posudky DPP neobdržel a c) současně 
žádný z dotčených vlastníků pozemků týkajících se metra D nebyl adresátem výzvy k uzavření smluv dle 
zák. o vyvlastnění. 
 

Váš dopis značky / ze dne 26.10.2022 

naše značka 2022/55/900200 
ZN/12739/22 

vyřizuje / linka  

místo odeslání / dne Praha /08.11.2022 
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Příprava vyvlastnění probíhala v r. 2018/2019, nicméně nebylo to dotaženo do konce, protože byl ve 
výsledku zvolen jiný postup. Samotný návrh na zahájení vyvlastňovacího řízení nebyl v souvislosti s 
metrem D dosud nikdy podán. 
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