Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů za měsíc březen 2019
Dotaz č. 1
„Zda byly u Lesů České republiky uplatněny jakékoliv církevní restituční nároky podle zákona
č. 428/2012 Sb., o majetkovém vypořádání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen Zákon
o církevních restitucích), které by se jakýmkoliv způsobem dotýkaly:
- pozemků parc. č. 888/26, 888/42, 888/43, 889/14 vedených na LV č. 524;
- pozemků parc. č. 888/8, 888/20, 888/45, 889/60 a 889/61 vedených na LV č. 954; a
- pozemků parc. č. 888/25 a 888/44 vedených na LV č. 1136,
Pro katastrální území Loděnice u Berouna, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Beroun (dále jen „Nemovitosti“).
U nemovitostí jsou v současné době v KN jako vlastníci evidovány soukromé právnické a fyzické osoby.
Vzhledem k tomu, že stav zapsaný v KN nemusí odpovídat skutečnému stavu, například z důvodu
neplatného převodu podle § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, jak předpokládá § 11 odst. 7 Zákona o církevních restitucích, prosíme
o vyjádření i přes tuto skutečnost. V případě, že nemovitosti nelze podle jejich současného katastrálního
označení ve vaší evidenci identifikovat, žádáme vás alespoň o informativní vyjádření, jaké byly v daném
katastrálním území uplatněny církevní restituční nároky podle Zákona o církevních restitucích,
případně, že žádné takové církevní restituční nároky v daném katastrálním území uplatněny nebyly.“

Odpověď:
K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v k. ú. Loděnice u Berouna není evidována žádná výzva o vydání
majetku dle zákona o církevních restitucích.

Dotaz č. 2
„Žádám o poskytnutí smlouvy uzavřené mezi Lesy ČR a subjektem CANIS, střelecký klub,
IČO 06375693, případně LITTOHLAW IČO 07733933, na pozemky p. č. 424/5, p. č. 424/4 a p. č. 427
v k. ú. Otročiněves“.

Odpověď:
Kopii nájemní smlouvy, která byla dne 8.11.2017 uzavřena mezi LČR a společností Canis střelecký
klub s.r.o., zasíláme v příloze.

Dotaz č. 3
„Žádám o poskytnutí následujících informací:
1)Pro jaká vozidla má Ivo Dvořáček povolenu výjimku ze zákona 289/1995 Sb. par. 20 odst. 4/ pro vjezd
a stání na jeho pozemku na rok 2019.
2)Proč bleskurychle tuto výjimku udělil vloni Ing. Petr Josef Zettl pro jeho bagr na začátku roku 2018
pro tento rok. Ve Vašem dopisu ze dne 12/2/2018 odpovídáte /Mgr. Langová/, že výjimku na rok 2018
má udělenu pro multikáru SPZ 4K2 0870 a VW Passat SPZ 3K6 8622. Když Policie ČR … Je možné

v této souvislosti zpětně zkontrolovat, kdy byla tato výjimka vystavena? Domnívám se, že je veden nějaký
sešit, kde je posloupně zaznamenán tento údaj.
3)Ing. Zettl mi doposud neodpověděl na mé dva doporučené dopisy /ze dne 17/10/2018 a ze dne
29/10/2018. Proto Vás žádám o nápravu a tyto dopisy stále očekávám. Obracím se na Vás s důvěrou,
že tyto problémy vyřešíte.“

Odpověď:
K Vaší výzvě Vám sdělujeme následující:
Ad 1) Na rok 2019 nemá pan Dvořáček zatím vystavené žádné povolení k vjezdu. K dnešnímu dni o ně
nezažádal.
Ad 2) Výjimka ze zákazu vjezdu dle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona
ve znění pozdějších předpisů pro bagr ve vlastnictví pana Dvořáčka, který nemá SPZ, byla dne
10.7.2018 na rok 2018 udělena pod číslem 1720/2017.
Ad 3) Nejedná se o žádost o poskytnutí informace ve smyslu ZSPI.

Dotaz č. 4
„Zda byly u Lesů České republiky uplatněny jakékoliv církevní restituční nároky podle zákona
č. 428/2012 Sb., o majetkovém vypořádání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen Zákon
o církevních restitucích), které by se jakýmkoliv způsobem dotýkaly:
- pozemků parc. č. 888/26, 888/42, 888/43 a 889/14 vedených na LV č. 524;
- pozemků parc. č. 888/8, 888/20, 888/45, 888/60 a 888/61 vedených na LV č. 954; a
- pozemků parc. č. 888/25 a 888/44 vedených na LV č. 1136,
pro katastrální území Loděnice u Berouna, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Beroun (dále jen „Nemovitosti“).
U nemovitostí jsou v současné době v KN jako vlastníci evidovány soukromé právnické a fyzické osoby.
Vzhledem k tomu, že stav zapsaný v KN nemusí odpovídat skutečnému stavu, například z důvodu
neplatného převodu podle § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, jak předpokládá § 11 odst. 7 Zákona o církevních restitucích, prosíme
o vyjádření i přes tuto skutečnost. V případě, že nemovitosti nelze podle jejich současného katastrálního
označení ve vaší evidenci identifikovat, žádáme vás alespoň o informativní vyjádření, jaké byly v daném
katastrálním území uplatněny církevní restituční nároky podle Zákona o církevních restitucích,
případně, že žádné takové církevní restituční nároky v daném katastrálním území uplatněny nebyly.“

Odpověď:
K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v k. ú. Loděnice u Berouna není evidována žádná výzva o vydání
majetku dle zákona o církevních restitucích.

Dotaz č. 5
„Zda byly u Lesů České republiky uplatněny jakékoliv církevní restituční nároky podle zákona
č. 428/2012 Sb., o majetkovém vypořádání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen Zákon
o církevních restitucích), které by se jakýmkoliv způsobem dotýkaly:
- pozemků vedených na LV č. 1496, k. ú. Buštěhrad, zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno;

pozemků vedených na LV č. 31614, k. ú. Dubí u Kladna, zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno;
pozemků vedených na LV č. 18479, k. ú. Kladno, zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno;
pozemků vedených na LV č. 32936, k. ú. Kročehlavy, zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno;
pozemků vedených na LV č. 1190, k. ú. Letky, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ;
pozemků vedených na LV č. 400, k. ú. Úholičky, zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ;
pozemků vedených na LV č. 667, k. ú. Louky nad Dřevnicí, zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín;
pozemků vedených na LV č. 776, k. ú. Mladcová, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, Katastrální pracoviště Zlín;
pozemků vedených na LV č. 1022, k. ú. Prštné, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, Katastrální pracoviště Zlín;
pozemků vedených na LV č. 87, k. ú. Příluky u Zlína, zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín;
pozemků vedených na LV č. 4971, k. ú. Zlín, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Zlín;
(dále jen „Nemovitosti“).
U nemovitostí je v současné době v KN jako vlastník evidována soukromá právnická osoba. Vzhledem
k tomu, že stav zapsaný v KN nemusí odpovídat skutečnému stavu, například z důvodu neplatného
převodu podle § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, jak předpokládá § 11 odst. 7 Zákona o církevních restitucích, prosíme o vyjádření i přes tuto
skutečnost. V případě, že nemovitosti nelze podle jejich současného katastrálního označení ve vaší
evidenci identifikovat, žádáme vás alespoň o informativní vyjádření, jaké byly v daném katastrálním
území uplatněny církevní restituční nároky podle Zákona o církevních restitucích, případně, že žádné
takové církevní restituční nároky v daném katastrálním území uplatněny nebyly.“

Odpověď:
K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující. V rámci církevních restitucí neevidují LČR žádnou výzvu
povinných osob v k. ú. Buštěhrad, k. ú. Dubí u Kladna, k. ú. Letky, k. ú. Úholičky, k. ú. Louky nad
Dřevnicí, k. ú. Mladcová, k. ú. Prštné, k. ú. Příluky u Zlína a k. ú. Zlín.
V k. ú. Kladno a k. ú. Kročehlavy evidují LČR výzvy povinných osob. Tyto výzvy se týkají v k. ú.
Kladno pozemků dle PK p. č. 1069/2, 1185/17, 1185/16, 433/1, 1338/3, 1086, 443/1, 635, 636, 637/1,
638/1, 638/7, 1041, 1181/1, 1181/2, 1185/1, 1185/11, 1185/16, 1185/18, 1185/19, 1185/20, 1185/25,
1338/1, 1338/2, 1338/4, 545/52, 576/20, 1183, 1182, 1185/2, 1185/3, 1185/4, 1185/5, 1185/6, 1185/21
a 1179 a v k. ú. Kročehlavy pozemků dle PK p. č. 150/1, 148/4, 148/5, 221/3, 433/1, 148/2, 148/3, 148/4,
148/5, 148/6, 148/7, 150/1, 150/2, 150/3, 151/1, 221/1, 221/2, 164/1, 403 a 406/2.

Dotaz č. 6
1)„Zda dojde k zaměření žel. pražců ze strany Lesů ČR na pozemcích p. č. 731, 732/1, 725 k. ú. Horní
Hanychov, které slíbil dne 30.7.2018 Ing. Ludvík Řičář? Na p. č. 725 jsou umístěny v délce 7,5 m a při
hranici s p. č. 731 a 732/1 v délce 11,80 m. Umístění pražců před rigolem, který nevlastní paní Nosková,
což je vlastník sousedních pozemků, nedochází k odtoku dešťové vody, kdy před zatarasením pražci voda
do rigolu stékala. Na pozemcích p. č. 731 a p. č. 725 mají právo hospodařit Lesy ČR. Zda bude vyzvána
paní Nosková, ohledně uvedení pozemku p. č. 731 do původního stavu, kdy k jeho zasypání a zrušení
rigolu a zeleně neměla souhlas od Lesů ČR, ani od odboru správy veřejného majetku MML.
2)Zda bude ze strany Lesů ČR učiněno opatření k odstranění neoprávněného umístění žel. pražců
na pozemku p. č. 725 k. ú. Horní Hanychov?
3)Žádáme o poskytnutí zaměření žel. pražců, které mají podle slov pana Demjana na schůzce dne
30.7.2018 k dispozici Lesy ČR.
4)Dne 22.12.2018 došlo k neoprávněnému umístění směrového sloupku Z-11na pozemku p. č. 725
k. ú. Horní Hanychov, a to majitelkou domu na adrese Karlinská 60, paní Martinou Noskovou. Zda
a příp. jaká budou učiněna opatření ze strany Lesů ČR s právem hospodařit na p. č. 725?
5)Zda dojde ze strany Lesů ČR k ořezu větví a snížení koruny stromu dubu letního, který roste na hranici
dvou pozemků mimo les, a to p. č. 725 s právem hospodařit pro Lesy ČR a a pozemku p. č. 732/2 paní
Martiny Noskové?
6)Zda Lesy ČR nechají vypracovat odborný posudek dubu letního, když toto potvrdil dne 30.7.218 Ing.
Ludvík Řičář na společné schůzce s klientkou. …
7)Zda mají vozidla, která pravidelně stojí zaparkovaná na pp. č. 730, 731, 736 a 725 v k. ú. Horní
Hanychov s právem hospodařit pro Lesy ČR oprávnění k parkování, když nemají za předním sklem
umístěné povolení k parkování od Lesů ČR?
8)Tyto pozemky okolo domu klientky a pozemek před jejím domem ve vzdálenosti 3,5 m od vchodu
do domu je pozemkem určeným k plnění funkcí lesa a vztahuje se na něj lesní zákon …
9)Na společné schůzce dne 30.7.2018 ředitel KŘ Liberec Ing. Řičář řekl, že je zde dohoda o těžbě dřeva.
Na dotaz klientky, pro jaké společnosti a na jakou dobu, neodpověděl. Žádáme o sdělení, která
společnost má dohodu ohledně těžby dřeva a do kdy? …
10)Žádáme o předložení kopie dopisu poslaného orgánu státní správy ohledně parkování vozidel v této
lokalitě, kdy v odpovědi ředitele Ing. Ludvíka Řičáře, nejsou uvedeny pozemky p. č. 730, 731, 736 a 725
v k. ú. Horní Hanychov s právem hospodařit pro Lesy ČR. Zároveň žádáme o sdělení, které pozemky
s právem hospodařit pro Lesy ČR mají souhlas pro příležitostné parkování.“

Odpověď:
K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující:
Ad 1) K zaměření pražců ze strany LČR nedojde. Ředitel KŘ Liberec Ing. Ludvík Řičář na schůzce dne
30.7.2018 žádný takový příslib neučinil. Vaše klientka byla informována, že dne 28.6.2017 byla
s manžely Noskovými odsouhlasena společná hranice pozemků p. č. 725, p. č. 732/1 a p. č. 732/2
v k. ú. Horní Hanychov a nebyl zjištěn žádný zábor pozemku p. č. 725 dřevostavbou z použitých
železničních pražců. Rovněž nebyla zjištěna žádná překážka zabraňující odtoku dešťové vody.
Ad 2) Seskupení pražců není na pozemku p. č. 725 v k. ú. Horní Hanychov. K žádnému neoprávněnému
záboru předmětného pozemku tedy nedošlo, tzn. že nebude a z logiky věci ani nemůže být činěno žádné
opatření.

Ad 3) Zaměření není k dispozici v tiskové podobě. Uživatelská hranice pozemků p. č. 725,
p. č. 732/1 a p. č. 732/2 v k. ú. Horní Hanychov byla ověřena pomocí mobilních dat a přístroje GPS při
jednání o vlastnické hranici dne 28.6.2017.
Zbývající část Vaší žádosti o poskytnutí informací pod bodem 3. „Na pražcích jsou umístěna sedátka …
Alpina a další“ byla posouzena jako stížnost či sdělení a nebude vyřizována postupem dle ZSPI.
Ad 4) Tvrzené umístění směrového sloupku ze strany p. Martiny Noskové prověří Lesní správa Liberec.
Ad 5) Kontrolu a údržbu koruny dubu letního, rostoucího na hranici pozemků p. č. 733/1 a p. č. 725
v k. ú. Horní Hanychov, zajišťují dlouhodobě manželé Noskovi. Dle zjištění Lesní správy Liberec
nezasahuje strom žádnou svou částí do jiných než uvedených pozemků.
Ad 6) Ředitel KŘ Liberec Ing. Ludvík Řičář při schůzce dne 30. 7. 2018 tento závazek neučinil. Pokud
by došlo k viditelnému zhoršení stavu dubu letního, vypracování odborného posudku na posouzení stavu
bude věcí dohody mezi vlastníky pozemků p. č. 733/1 a p. č. 725 v k. ú. Horní Hanychov.
Zbývající část Vaší žádosti o poskytnutí informací pod bodem 6. „Podle sdělení Ing. Jaroslava Rašína
… v majetku Statutárního města Liberce“ byla posouzena jako sdělení a nebude vyřizována postupem
dle ZSPI.
Ad 7) Tvrzené parkování vozidel na pozemcích p. č. 730, p.č. 731, p. č. 736 a p. č. 725 v k. ú. Horní
Hanychov, není řešeno žádnou výjimkou ze zákazu vjezdu. Zpevněné lesní pozemky p. č. 730
a p. č. 731 slouží pro přístup do lesního komplexu, navazují na místní komunikaci a jejich používání pro
dočasné odstavení vozidla není dle našeho názoru potřebné řešit vydáváním výjimek dle ust. § 20 odst.
4 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Na lesním pozemku p. č. 736
nebylo odstavení vozidel zjištěno.
Ad 8) Bod 8. Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informací byl posouzen jako sdělení či stížnost. I přes
tuto skutečnost se k němu LČR vyjadřují takto:
Příležitostné parkování vozidel návštěvníků lesa není v rozporu využíváním pozemku p. č. 730 pro
přístup do lesního komplexu. Vjezd do lesa je omezen umístěním závory. Volné pobíhání psů je
upraveno mimo jiné zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, kdy
myslivecká stráž řeší konkrétní případy pohybu domácích zvířat mimo vliv jejich majitele. Mysliveckou
stráž ustanovuje orgán státní správy myslivosti na návrh provozovatel honitby, ne vlastník (správce)
lesních pozemků.
Ad 9) Smluvním partnerem zajišťujícím pro LČR provádění pěstebních a těžebních činností je v této
oblasti společnost UNILES, a.s., a to po dobu platnosti uzavřené smlouvy. Při výskytu většího množství
nahodilé těžby v dané lokalitě není vyloučeno, aby zpracování nahodilé těžby v množství přesahující
rámec sjednaný ve smlouvě se společností UNILES, a.s., zajišťoval i jiný smluvní partner. Po skončení
platnosti zmíněné smlouvy bude lesnické činnosti v dané lokalitě zajišťovat subjekt, který uspěje
ve výběrovém řízení.
Zbývající část Vaší žádosti o poskytnutí informací pod bodem 9. „Zaparkovaná auta překážejí … tak
zvaných návštěvníků lesa.“ byla posouzena jako stížnost či sdělení a nebude vyřizována postupem dle
ZSPI.
Ad 10) Kopii požadovaného dopisu a odpovědi zasíláme v příloze.

