Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů za měsíc květen 2019
Dotaz č. 1
1) „Jaké pozemky ve vlastnictví ČR (popř. jejich části), ke kterým mají Lesy ČR s. p. právo
hospodařit, užívá Honební společenstvo Morávka-Vyšní Lhoty? (O identifikaci prosím údaje
z katastru nemovitostí)
2) Kolik m2 ve vlastnictví ČR, ke kterým mají Lesy ČR s.p. právo hospodařit, Honební
společenstvo Morávka Vyšní Lhoty užívá?“

Odpověď:
Ad 1) Přehled pozemků přičleněných do honitby Morávka – Vyšní Lhoty, které jsou
ve vlastnictví České republiky a ke kterým mají LČR právo hospodařit, Vám zasílám v příloze
tohoto dopisu. Pozemky jsou vedeny v seznamech na jednotlivých LV dle příslušných
katastrálních území. V katastrálním území Morávka evidují LČR část pozemků přičleněných
do honitby Morávka - Vyšní Lhoty v tzv. zjednodušené evidenci. Po digitalizaci, kterou v této
lokalitě provedl katastrální úřad, jsou tyto pozemky evidovány v katastru nemovitostí pod
jiným číselným označením. Aktuální údaje nemají LČR k dispozici, lze je však získat
na příslušném katastrálním úřadě. Z uvedených důvodů přikládám i mapu, v níž jsou zakresleny
hranice honitby Morávka – Vyšní Lhoty. Podrobnější informace lze získat na webové adrese:
http://eagri.cz/public/app/uhul/MyslMap/.
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, o celkové rozloze 886,5410 ha, tedy
8.865.410 m2.

Dotaz č. 2
„Žádám o poskytnutí informací o výši reklamního plnění a darech Lesů ČR spojených s církvemi
a charitami za období 2014 až 2018, tedy období, kdy podnik vedl Daniel Szorád. Bylo by možné
pro porovnání dat zaslat i údaje o sponzorství Lesů ČR podobných subjektů a akcí v rámci
nového vedení Lesů ČR, tedy za poslední rok? Bylo by možné specifikovat, jaké konkrétní akce
Lesy ČR v rámci svého sponzorství (2014 -2018) v daném období podpořily? Byly součástí
akce, na kterých nějakým způsobem (například v rámci své předvolební kampaně) profitovaly
politické strany či hnutí?“

Odpověď:
V roce 2016 uzavřely LČR smlouvu o reklamě s Charitou Frýdek – Místek, na jejímž základě
uhradily zmíněnému subjektu částku 20.000,-Kč za propagaci LČR v rámci benefičního
koncertu. Jiná smlouva o reklamě nebyla s církevním či charitativním subjektem v období leden
2014 až dubem 2019 uzavřena.

Přehledy poskytnutých darů včetně subjektů, kterým tyto dary byly poskytnuty, jsou dle
jednotlivých let zveřejněny na webových stránkách LČR (https://lesycr.cz/o-nas/profilfirmy/informace-pro-verejnost/). V souladu s ustanovením § 6 odst. 1) ZSPI odkazují LČR
ohledně poskytnutých darů na zveřejněnou informaci. Pro úplnost uvádíme, že v roce 2019
nebyly poskytnuty žádné dary a podpory.
LČR si nejsou vědomy toho, že by z nějaké akce podporované LČR přímo profitovaly politické
strany či hnutí.

Dotaz č. 3
„Žádám o písemné vyjádření, zda na níže uvedený pozemek 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 tomuto
pozemku žádné restituční nároky uplatněny nebyly, prosíme Vás o potvrzení této skutečnosti.
Jedná se o pozemek následujícího parc. čísla: 177/1 (PK: 2/2, 3, 86/2, 86/3, 2/3, 6, 2578/4,
122/1, 123, 88/2, 88/1, 89, 122/2, 2725, 121/1, 180, 2578/5, 87, 124/2) zapsaný u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 12625
a nacházející se v katastrálním území Chomutov I, obec Chomutov.“

Odpověď:
LČR v souvislosti s předmětným pozemkem 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. 4
„Žádám o písemné vyjádření, zda na níže uvedený pozemek 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 tomuto
pozemku žádné restituční nároky uplatněny nebyly, prosíme Vás o potvrzení této skutečnosti.
Jedná se o pozemek následujícího parc. čísla: 177/2 (PK: 3, 86/2, 86/3, 2/3 a 6) zapsaný
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví
č. 12744 a nacházející se v katastrálním území Chomutov I, obec Chomutov.“

Odpověď:
LČR v souvislosti s předmětným pozemkem 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. 5
„Žádám 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: 47/14, 47/15, 47/20, 50/1, 50/7, 55/1, 55/3, 58/1,
60/10, 63, 74/7, 5783/3 (PK: 1212, 2306, 1444/2, 1445, 1138/1, 1432/3, 1434/2, 2180/1,
1550/4, 48/1, 5/3, 1175/1, 43) zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu,
Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 11326 a nacházející se v katastrálním území
Liberec, obec Liberec.“

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. 6
„Žádám 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: 1051/3, 1051/5, 1052/181, 1052/226, 1090/2,
1133/1, 1133/2, 1133/13, 1133/20, 1133/21 (PK: 1133/1, 1133/2, 1133/7, 1052/8, 1051/3,
1090/2, 2841) zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu,
Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 7126 a nacházející se v katastrálním území
Krč, obec Praha.
Dále se jedná o pozemky následujících parc. č.: 2841/1, 2850 (PK: 2841, 2850, 2851/6, 2851/5,
2851/3) zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha,
na listu vlastnictví č. 1251 a nacházející se v katastrálním území Nusle, 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. 7
„Žádáme o poskytnutí následujících informací:
1) Souhrnné informace o plochách zalesněných v roce 2016 včetně druhové skladby
zalesnění na území jednotlivých lesních správ.
2) Souhrnné informace o plochách zalesněných v roce 2017 včetně druhové skladby
zalesnění na území jednotlivých lesních správ.
3) Souhrnné informace o plochách zalesněných v roce 2018 včetně druhové skladby
zalesnění na území jednotlivých lesních správ.“

Odpověď:
Souhrnné informace o plochách zalesněných v letech 2016, 2017 a 2018 včetně druhové
skladby zalesnění na území jednotlivých lesních správ Vám posíláme ve formátu *.xls v příloze
tohoto dopisu.

Dotaz č. 8
„Žádám o podání vysvětlení k těmto otázkám, týkajícím se veřejné zakázky Oprava hráze
Velkopařezitého rybníka u obce Řásná, okres Jihlava:
1) „Jak je vlastně objekt zabezpečen, viz foto níže, a to z podvečerních hodin.
2) Kdo dal povolení používat cestu od kiosku. Jedná se o pozemek p. č. 1405/3 v k. ú.
Řásná. Prosím o zaslání tohoto povolení.
3) „Kdy a jak bude vyčištěn potok nad kempem. Tento potok byl již jednou
revitalizován z peněz EU.“

Odpověď:
Ad 1) Rybník Velký Pařezitý leží na vodním toku Javořický potok, IDVT 10194333,
který je ve správě LČR, tzn. LČR vykonávají práva a povinnosti správce vodního toku dle
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Samotná vodní nádrž – rybník Velký pařezitý je ale v majetku Agentury ochrany přírody a
krajiny (dále jen „AOPK“). Spravuje ji regionální pracoviště AOPK - Správa CHKO Žďárské
vrchy, se sídlem Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou, pracoviště Havlíčkův Brod, Husova
2115, 580 02 Havlíčkův Brod 2. Tato organizace je zároveň i investorem veřejné zakázky
Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý. S ohledem na skutečnost, že staveniště se nachází na
pozemcích, ke kterým nemají LČR právo hospodařit, je zabezpečení staveniště v kompetenci
AOPK, resp. zhotovitele stavby.
Ad 2) Přístup pro vozidla k rybníku Velký Pařezitý je na základě nájemní smlouvy
č. 709/NS/2018 uzavřené dne 2. 1. 2019 mezi LČR jako pronajímatelem a společností

HYDRO&KOV s.r.o. jako nájemcem povolen pouze přes pozemky p. č. 329/4 a p. č. 362
v katastrálním území Řásná. Kopii nájemní smlouvy Vám posílám v příloze.
Ad 3) Fotografie vodního toku přiložená k Vaší žádosti byla pořízena na bezejmenném
vodním toku, IDVT 10192642, který není ve správě LČR. Jedná se o úsek v ř.km 3,000 – 3,300.
Koryto vodního toku je v tomto úseku neupraveno a protéká přes pozemky p. č. 444 (lesní
pozemek), p. č. 434/1 (lesní pozemek) a p. č. 443/4 (vodní plocha), vše v k. ú. Řásná. Uvedené
pozemky jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro LČR. Koryto
bezejmenného vodního toku je v uvedené kilometráži zaneseno sedimentem, ale LČR nejsou
správci daného vodního toku.
Na základě terénní obchůzky konané dne 12.6.2019 bylo zjištěno, že došlo
k částečnému zanesení koryta vodního toku Javořického potoka, IDVT 10194333, který je ve
správě LČR. Na tomto vodním toku je zanesený úsek pod opravovanou hrází v ř. km 2,500 –
2,200, kde je koryto vodního toku neupraveno a protéká přes pozemky v soukromém vlastnictví
p. č. 436/1, p. č. 436/2, p. č. 436/3, p. č. 436/4, p. č. 436/5, p. č. 436/6, p. č. 436/7, p. č. 436/8,
vše v k. ú. Řásná.
Výše popsané nánosy v korytě vodního jsou, dle názoru správce toku, způsobené
stavební činností probíhající na stavbě Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý. Nebyla tedy
dodržena podmínka správce toku Javořického potoka uvedená ve vyjádření č.j.
LCR952/001989/2017, ze dne 21.4.2017: „Voda z retenčního prostoru rybníka před
odbahněním a realizací opravných prací bude odpouštěna dle platného a schváleného
manipulačního/provozního řádu příslušným vodoprávním úřadem, tj. postupné upouštění
hladiny takovým způsobem, aby nedocházelo k odplavování sedimentu z prostoru zátopy do
vodního toku nebo nedošlo k razantnímu poklesu hladiny vody v zátopě. V případě zjištění
zanášení koryta vodního toku Javořický potok provede vlastník rybníka na svoje náklady
odstranění vzniklých nánosů ve vodním toku.“
V souvislosti s výše uvedeným budou LČR po vlastníkovi nádrže, který je zároveň i
investorem stavby (AOPK), požadovat zjednání nápravy.

Dotaz č. 9
„Žádám 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: 1231/1, 1231/2, 1231/3, 1231/4, 1231/5, 1231/6,
1231/19, 1231/20, 1231/21, 1231/22, 1231/23, 1231/47, 1236/3, 1236/11, 1236/25, 1236/26,
1236/27, 1236/30, 1236/32, 1236/33, 1236/43, 1236/44, 1236/57, 1237/5, 1239/2, 1239/4,
1242/2, 1242/12, 1501/3, 1501/4, 1501/6 (PK:1240/1, 1237/5, 1237/2, 1238, 1240/2, 1239,1,
1239/2, 1239/5, 1239/4, 1236/4, 1236/3, 1231, 1231/1, 1231/2, 1231/3, 1231/4, 1231/5, 1231/6,
1231/8, 1236/11, 1236/10, 1239/4, 1240/3, 1242) zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní

město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 3339 a nacházející se
v katastrálním území Jinonice, obec Praha.
Dále se jedná o pozemky následujících parc. č.: 1231/55, 1236/83, 1242/11 (PK: 1242, 1501/2,
1237/24) zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha,
na listu vlastnictví č. 2075 a nacházející se v katastrálním území Jinonice, 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.

