
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

ve znění pozdějších předpisů za měsíc duben 2019 

Dotaz č. 1 

Ve shora uvedeném podání žádáte o: 

„…písemné vyjádření, zda na níže uvedené pozemky byly uplatněny restituční nároky dle zákona  

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že k těmto pozemkům žádné restituční nároky 

uplatněny nebyly, prosíme Vás o potvrzení této skutečnosti.  

Jedná se o pozemky následujících parc. čísel: 247/10, 290/3, 468/2, 497/58 (PK: 468/1, 468/2, 290/3, 

466, 247/1, 247/5), zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 

Praha, na listu vlastnictví č. 628 a nacházející se v katastrálním území Dejvice, obec Praha. 

Dále se jedná o pozemky následujících parc. č.: 480, 290/1, 290/4, 482, 487, 496/2, 497/37, 497/50, 

497/83, 497/86 a 497/87 (PK:466, 467, 468/1, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 

480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 247/1, 497/36, 496/2, 497/37, 

497/46, 4038/8, 497/51, 497/49, 497/26, 497/25), zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město 

Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1831 a nacházející se v katastrálním území 

Dejvice, obec Praha. 

Dále se jedná o pozemek parc. č. 4038/34 (PK: 466), zapsaný u Katastrálního úřadu pro hlavní město 

Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 2510 a nacházející se v katastrálním území 

Dejvice, obec Praha.“ 

Odpověď: 

LČR v souvislosti s předmětnými pozemky neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby ve smyslu zákona 

č. 428/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Co se týká nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, neevidují LČR žádnou výzvu oprávněné osoby, avšak současně nedisponují všemi 

potřebnými informacemi. Oprávněné osoby měly své nároky dle uvedeného zákona uplatnit  

u pozemkových úřadů, které o uplatněných nárocích rozhodují ve správním řízení. 

Dotaz č. 2 

1) „V jakých všech smluvních vztazích jsou Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, 

s Honebním společenstvem Morávka-Vyšní Lhoty?  

2) Jaké nemovité věci ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., IČO:42196451, užívá 

Honební společenstvo Morávka-Vyšní Lhoty? 

3) V případě, že Honební společenstvo Morávka-Vyšní Lhoty užívá některé nemovitosti  

ve vlastnictví Honebního společenstva Morávka-Vyšní Lhoty, kolik činí výše nájemného 

či jiné úplaty? 

4) V případě, že Honební společenstvo Morávka-Vyšní Lhoty platí na základě jakéhokoliv 

smluvního vztahu Lesům České republiky, s.p., IČO: 42196451, nějaké peněžité  

 



plnění, na základě jakých skutečností došlo k tomu, že Lesy České republiky, s.p., IČO: 

42196451, vstoupily do smluvního vztahu právě s Honebním společenstvem Morávka-

Vyšní Lhoty? 

 

Odpověď: 

Ad 1) V současné době nejsou LČR s Honebním společenstvem Morávka-Vyšní Lhoty 

v žádném smluvním vztahu. 

Ad 2) Honební společenstvo Morávka-Vyšní Lhoty užívá pozemky ve vlastnictví České 

republiky, s právem hospodařit pro LČR, které jsou rozhodnutím orgánu státní správy 

myslivosti přičleněny do honitby Morávka-Vyšní Lhoty. Jedná se o rozhodnutí Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje sp. zn. ŽPZ/975/2015/PeK a rozhodnutí Magistrátu města 

Frýdku – Místku, odboru životního prostředí č. j. MMFM 126975/2014, které určují pozemky 

přičleněné do honitby Morávka-Vyšní Lhoty a stanovují výši úhrady za jejich přičlenění. 

Ad 3) Výše náhrady za přičlenění pozemků do honitby činí 27.483,-Kč za myslivecký rok. 

Ad 4) V současné době nejsou LČR s Honebním společenstvem Morávka-Vyšní Lhoty 

v žádném smluvním vztahu.  

Dotaz č. 3 

Žádám o poskytnutí následujících informací: 

„1) Souhrnné informace o nezdaru zalesnění na území zalesněném v roce 2016 tak,  

aby z poskytnutých dat bylo patrné územní příslušnost lesní správy, důvod nezdaru zalesnění  

a druh vysázené dřeviny. 

2) Souhrnné informace o nezdaru zalesnění na území zalesněném v roce 2017 tak,  

aby z poskytnutých dat bylo patrné územní příslušnost lesní správy, důvod nezdaru zalesnění  

a druh vysázené dřeviny. 

3) Souhrnné informace o nezdaru zalesnění na území zalesněném v roce 2018 tak,  

aby z poskytnutých dat bylo patrné územní příslušnost lesní správy, důvod nezdaru zalesnění  

a druh vysázené dřeviny.“ 

Odpověď: 

LČR evidují požadované informace ve formě tzv. přírůstků holin. Tyto informace 

rozdělené dle jednotlivých let, lesních správ a důvodu nezdaru zalesnění Vám zasílám 

v přiložené tabulce.  

Informace o druhu vysázené dřeviny v rámci nezdařeného zalesnění nemají LČR 

k dispozici. Povinnost poskytovat informace se dle ustanovení § 2 odst. 4 ZSPI netýká vytváření 

nových informací, a proto nebude tato část Vaší žádosti vyřizována postupem  

dle ZSPI. 

 



Dotaz č. 4 

Žádám o poskytnutí informací týkajících se „všech vztahů mezi Lesy ČR s.p. a občanským 

sdružením Trutnov trails, z.s. (IČO 02931788). Jedná se o nájemní smlouvy na pozemky  

ve vlastnictví Lesy ČR, kupní smlouvy na pozemky, které byly ve vlastnictví Lesy ČR, smlouvy 

o podpoře tohoto spolku (např. finanční či materiálové).“ 

 

Odpověď: 

Se spolkem Trutnov trails, z.s. se sídlem Lhotecká 567, Poříčí, 541 01 Trutnov, IČO: 029 

31 788 uzavřely LČR dne 3.2.2016 inominátní smlouvu – Deklaraci o provozu stezky. Kopii 

této smlouvy Vám zasílám v příloze.  

Žádnou jinou než výše uvedenou smlouvu LČR se shora uvedeným subjektem neuzavřely  

a rovněž mu neposkytly žádnou materiálovou či finanční podporu. 


