
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle 

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

ve znění pozdějších předpisů za měsíc červenec 2019 

Dotaz č. 1 

 „Žádám o informaci, jak starý je lesní porost podle porostní mapy na pozemku p. č. 531 v k. ú.  

Obora u Tachova, který se nachází podél našeho pozemku p. č. 776 a pozemků p. č. 529/1, 

537/1 k. ú. Obora u Tachova z jejich západní strany. Ze severní strany je ohraničen cestou 

p. č. 778/6 k. ú.  Obora u Tachova.  

Jedná se mi pouze o východní část lesního porostu na p. č. 531 k. ú. Obora u Tachova, který 

přímo sousedí s uvedeným pozemkem p. č. 776.“ 

 

Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že stáří Vámi specifikovaného lesního porostu je dle porostní 

mapy 66 let.  

Dotaz č. 2 

„Žádáme o poskytnutí informací, zda byly u Lesů České republiky uplatněny jakékoliv církevní 

restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a 

náboženskými společnostmi v platném znění (dále jen Zákon o církevních restitucích), které by 

se jakýmkoliv způsobem dotýkaly: 

• Pozemku parc. č. 159 

• Pozemku parc. č. 3275/9 

• Pozemku parc. č. 3275/11, součástí kterého je stavba č.p. 1558; 

  

vedených na listu vlastnictví č. 7184 pro katastrální území Michle, zapsaných u Katastrálního 

úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Nemovitosti“). 

U Nemovitostí je v současné době v katastru nemovitostí jako vlastník evidována soukromá 

právnická osoba. Vzhledem k tomu, že stav zapsaný v katastru nemovitostí 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, v platném znění, 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 katastrálním území Michle není evidována žádná výzva 

o vydání majetku dle Zákona o církevních restitucích. 

 

Dotaz č. 3 

„Žádám o poskytnutí dokumentu: 

Pracovní pokyn GŘ LČR č. 44/2015 Nakládání s majetkem České republiky, k němuž má právo 

hospodařit podnik Lesy České republiky, s.p.“ 

 

Odpověď: 

Na základě Vaší žádosti Vám příloze tohoto dopisu zasíláme kopii požadovaného vnitřního 

předpisu. 

 

Dotaz č. 4 

„Žádáme o poskytnutí informací: 

Jaký objem finančních prostředků zaplatily Lesy ČR firmě FORESTA SG za služby týkající se 

změření aukcí v jednotlivých letech od 2013 do 2018?“ 

 

Odpověď: 

Za služby týkající se změření aukcí zaplatily LČR společnosti FORESTA SG v roce 2016 

částku 3.541.715,- Kč bez DPH, v roce 2017 částku 7.611.249,- Kč bez DPH a v roce 2018 

částku 4.454.161,- Kč bez DPH. V letech 2013, 2014 a 2015 nebylo společnosti FORESTA SG 

za služby týkající se změření aukcí zaplaceno ničeho. 

 

Dotaz č. 5 

„Jakým způsobem bude provedena revitalizace, popř. rekonstrukce koryta vodního toku 

Podhorský potok, který je v některých mapách uváděn pod názvem Václavka (číslo 

hydrologického pořadí 2-03-01-0601, DVT: 10216151) v k. ú. Palkovice. 

Jakým způsobem budou provedena opatření ke zvýšení protipovodňové ochrany území obce 

Palkovice a stabilizace koryta vodního toku vodního koryta vodního toku Podhorský potok, 

který je v některých mapách uváděn pod názvem Václavka (číslo hydrologického pořadí 2-03-

01-0601, DVT: 10216151) v k. ú. Palkovice.“ 

 



Odpověď: 

Návrh úpravy z roku 2016 dle zpracované projektové dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí zahrnuje stabilizaci koryta toku opěrnými zdmi a rovnaninou z lomového kamene, 

příčně pak dnovými kamennými prahy a balvanitými skluzy. Rovněž je navrženo zkapacitnění 

koryta na Q20 a profilace koryta (odtěžení sedimentů).  

S ohledem na ztížený přístup, nutnost rozšíření koryta po dobu výstavby, odkácení vzrostlého 

porostu atd. je potřeba úsek řešit komplexně. Příprava stavby - úpravy koryta toku byla v roce 

2016 pozastavena z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku p. č. 2042/6 v k. ú. Palkovice s jeho 

prodejem za účelem realizace vodohospodářské stavby. Jedná se o pozemek, jenž tvoří koryto 

vodního toku, a tudíž je pro realizaci zásadní.  Od roku 2016 jedná obec Palkovice s vlastníkem 

předmětného pozemku ohledně možností majetkoprávního vypořádání. Dle příslibu obce 

Palkovice by měla být tato záležitost vyřešena do konce srpna 2019.  V případě úspěšného 

majetkoprávního vypořádání budou LČR následně prověřovat možné další postupy, a to 

aktualizaci projektu pro vydání územního rozhodnutí nebo vypracování nové projektové 

dokumentace pro vydání společného povolení.    

 

Dotaz č. 6 

„Žádáme 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: 845/17, 889/122, 889/128 (PK: 845/2, 845, 

889/8, 770, 845/5) zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu,  

Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1879 a nacházející se v katastrálním území 

Karlín, 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 vyjádření, zda Lesy České republiky, s.p. neevidují žádné informace o uplatněných 

restitučních nárocích dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, nebo o doposud probíhajících, resp. neukončených restitučních 



řízeních nebo probíhajících restitucích dle výše uvedeného zákona ohledně pozemků v k. ú. 

Vítkovice vypsaných v příloze č. 1 této žádosti, zapsaných na (i) listu vlastnictví č. 14 

ve prospěch naší společnosti VÍTKOVICE, a.s. (IČO: 451 93 070), a (ii) listu vlastnictví 

č. 1577, ve prospěch společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. (IČO: 258 16 039).“ 

 

Odpověď: 

LČR v souvislosti s předmětnými pozemky neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby či 

probíhající restituci ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Dotaz č. 8 

„Žádám o poskytnutí kopie dopisů, e-mailů či jakékoliv jiné komunikace, a to vč. příloh (např. 

návrhu smlouvy), která byla mezi Lesy České republiky, s.p., a Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových vedena ohledně převodu práva hospodaření s majetkem státu k pozemku 

KN parc. č. 924/47 v katastrálním území Kamenný Újezd. Zároveň Vás žádám o kopie písemné 

komunikace v této věci mezi zaměstnanci Krajské ředitelství České Budějovice, Lesní správy 

Hluboká nad Vltavou (Vaše organizační jednotka č. 205) a mezi zaměstnanci těchto 

organizačních jednotek navzájem.“ 

 

Odpověď: 

Na základě Vaší žádosti Vám příloze tohoto dopisu zasíláme kopie požadované dokumentace. 

 

Dotaz č. 9 

„Žádám o poskytnutí informací týkajících se Mlýnského rybníka v katastrálním území 

Oblajovice:  

- Zda jsou v okolí rybníka vypořádány majetkoprávní vztahy tak, aby rekonstrukce hráze 

mohla začít. V případě, že vypořádány nejsou, prosím o uvedení čísel pozemků, jejichž 

majetkoprávní poměry brání zahájení rekonstrukce. 

- V případě, že majetkoprávní vztahy jsou u rybníka vypořádány, prosím o informaci, kdy 

bude zahájena rekonstrukce hráze a jaký je harmonogram opravy (vč. uvedení, zda byl 

vysoutěžen zhotovitel rekonstrukce).“ 

 

Odpověď: 

Ad 1) V současné době pokračují jednání ve věci prodeje části pozemku pod hrází, odpadním 

korytem od spodní výpusti a odpadním korytem od bezpečnostního přelivu. Jedná se o pozemek 

p. č. 417, k. ú. Oblajovice, jehož majitelem je pan David Karda. Předmětem prodeje by 

v souladu s požadavkem LČR měla být ucelená část tohoto pozemku o výměře 1.410 m2. 



Ad 2) Majetkoprávní vztahy dosud vypořádány nejsou. Předpokládáme, že v termínu do 31. 7. 

2020 bude dokončena projektová dokumentace včetně majetkoprávního vypořádání. 

Rekonstrukce rybníka by pak měla proběhnout v letech 2021 až 2022. 

 

Dotaz č. 10 

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

o uplatněných restitučních nárocích dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi, nebo o doposud probíhajících resp. neukončených 

restitučních řízeních nebo probíhajících restitucích dle výše uvedeného zákona ohledně (i) 

pozemků v k. ú. Proboštov u Teplic zapsaných na listu vlastnictví č. 460, ve prospěch  

společnosti Ideal Standard s.r.o. (IČO: 264 69 766), a (ii) pozemků v k. ú. Teplice-Trnovany 

zapsaných na listu vlastnictví č. 916, ve prospěch téže společnosti, vypsaných v příloze č. 1 této 

žádosti.“  

 

Odpověď: 

LČR v souvislosti s předmětnými pozemky v k. ú. Proboštov a k. ú. Teplice-Trnovany 

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 

předmětných pozemků v k. ú. Proboštov a k. ú. Teplice-Trnovany.  

 


