
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle 

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

ve znění pozdějších předpisů za měsíc červen 2019 

Dotaz č. 1 

 „Žádám o poskytnutí informací k pozemku parcelní číslo 1772/11 v k. ú.  Čebín: 

1) Zda se na pozemek váže nějaké věcné břemeno užívání. 

2) Zda by jej bylo možné pronajmout za účelem zbudování střelnice.“ 

 

Odpověď: 

Ad 1) V katastru nemovitostí není u pozemku p. č. 1772/11 v k. ú. Čebín evidováno žádné 

věcné břemeno. Dle veřejně přístupného návrhu územního plánu obce Čebín je pozemek 

zařazen jako zeleň s ochranným režimem a nachází se v ochranném pásmu  

významného krajinného prvku. Na části pozemku je zakreslen dobývací prostor a cca 160 m 

severně od kraje pozemku se nachází vysokotlaký plynovod. 

Ad 2) Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví těchto spoluvlastníků:  

Česká republika, s právem hospodařit pro LČR, s.p. 1/2 

Fridrichová Marcela Prof. Ing., CSc., Bašného 654/80, Kohoutovice, 62300 Brno 1/24 

Koláček Zdeněk, Hornická 899, 66603 Tišnov 1/32 

Malášek Libor, č. p. 427, 66423 Čebín 1/32 

Malášek Pavel, Sídliště 1069/9, Radotín, 15300 Praha 5 1/8 

Malášková Ludmila RNDr., č. p. 205, 66423 Čebín  1/32 

Medonosová Hana MUDr., Na Tehovách 744, 25164 Mnichovice  1/16 

Rosa Josef Ing., č. p. 125, 66424 Drásov 1/24 

Rosa Pavel MUDr., K Hájovně 214, 27301 Lhota 1/16 

Rosová Libuše, č. p. 125, 66424 Drásov 1/24 

Schneiderová Hana, č. p. 205, 66423 Čebín  1/32 

 

LČR by s pronájmem pozemku souhlasily pouze pod podmínkou udělení souhlasu všech 

ostatních spoluvlastníků pozemku s pronajmutím pozemku a po doložení potřebných povolení 

či oprávnění k provozování střelnice v daném místě. 

Dotaz č. 2 

„Žádáme o poskytnutí následujících informací: 

1) Znalecké posudky pro účely náhrady imisních škod, vypracované prof. Ing. Radomírem 

Mrkvou, CSc. v letech 1990-2000. 



2) Znalecké posudky, odborná vyjádření, depoziční/rozptylové studie vypracované za totéž 

období RNDr. Pavlem Hadašem, Ph.D.“ 

Odpověď: 

Požadované posudky a rozptylovou studii zasíláme v příloze tohoto dopisu. 

 

Dotaz č. 3 

„Žádáme o poskytnutí následujících informací: 

1) Kopie všech platných a účinných interních směrnic nebo jiných vnitřních předpisů 

k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu státním podnikem Lesy České republiky. 

2) Kopii speciální platné a účinné interní směrnice či jiného vnitřního předpisu k zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, pokud požadavek na zvláštní úpravu vyplýval 

z požadavků dotačních orgánů.“ 

 

Odpověď: 

V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme kopie požadovaných vnitřních předpisů včetně příloh 

v aktuálním znění. 

 

Dotaz č. 4 

„Žádáme o poskytnutí informací, zda Lesy České republiky, s.p., neeviduje žádné informace 

o uplatněných restitučních nárocích dle zákona č. 428/2012 Sb. nebo o dosud probíhajících 

resp. neukončených restitučních řízeních nebo probíhajících restitucích dle výše uvedeného 

zákona ohledně pozemků parc. č. st. 594, parc. č. st. 595, parc. č. st. 596, parc. č. st. 597, parc. 

č. 1356/6, parc. č. 1356/7, parc. č. 1356/8, parc. č. 1356/9, parc. č. 1356/10, parc. č. 1356/11, 

parc. č. 1356/13 a parc. č. 1356/14, vše v k. ú. Mošnov, zapsáno na listu vlastnictví č. 654.“  

Odpověď: 

LČR v souvislosti s předmětnými pozemky neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby  

ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a rovněž nemají informace 

o probíhajících restitucích týkajících se shora uvedených pozemků v k. ú. Mošnov.  


