
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle 

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

ve znění pozdějších předpisů za měsíc listopad 2019 

Dotaz č. 1 

„Žádáme o písemné vyjádření, 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, (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), které by se 

jakýmkoliv způsobem dotýkaly nemovitosti parc. č. 95, jejíž součástí je stavba č. p. 1402, vedené 

na listu vlastnictví č. 1489 pro katastrální území Nové Město, zapsané u Katastrálního úřadu 

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

U Nemovitosti 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, jak předpokládá § 11 

odst. 7 Zákona o církevních restitucích, žádáme vás laskavě o vyjádření i přes tuto skutečnost.  

V případě, že Nemovitost nelze podle jejího 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 Nové Město neevidují LČR 

žádnou výzvu oprávněné osoby. 

Dotaz č. 2 

„Žádáme o vyjádření, zda byly dle evidence zdejšího příslušného pracoviště Lesů České 

republiky, s.p.  

a) podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, a/nebo 

b) podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi a o změně některých zákonů, 

uplatněny restituční nároky, které by se týkaly následovných pozemků: 

1. parc. č. 1152 4. parc. č. 1155/2 7. parc. č. 1174 

2. parc. č. 1153/1 5. parc. č. 1156 8. parc. č. 1175/10 

3. parc. č. 1154/2 6. parc. č. 1171/1 9. parc. č. 1177/1 



10. parc. č. 1177/2 30. parc. č. 1195/1 50. parc. č. 1165 

11. parc. č. 1177/5 31. parc. č. 1195/2 51. parc. č. 1168/1 

12. parc. č. 1178 32. parc. č. 1195/3 52. parc. č. 1168/2 

13. parc. č. 1179 33. parc. č. 1196/1 53. parc. č. 1155/1 

14. parc. č. 1180 34. parc. č. 1196/2 54. parc. č. 1158/3 

15. parc. č. 1181 35. parc. č. 1196/3 55. parc. č. 1155/5 

16. parc. č. 1182 36. parc. č. 1197/1 56. parc. č. 1159/5 

17. parc. č. 1183 37. parc. č. 1197/2 57. parc. č. 1158/4 

18. parc. č. 1184/1 38. parc. č. 1197/3 58. parc. č. 1158/5 

19. parc. č. 1184/3 39. parc. č. 1198/1 59. parc. č. 1168/11 

20. parc. č. 1184/4 40. parc. č. 1198/3 60. parc. č. 1168/15 

21. parc. č. 1185/1 41. parc. č. 1198/4 61. parc. č. 1166/2 

22. parc. č. 1186 42. parc. č. 1198/5 62. parc. č. 1167/1 

23. parc. č. 1188 43. parc. č. 1198/6 63. parc. č. 1175/3 

24. parc. č. 1189 44. parc. č. 1199/3 64. parc. č. 1175/4 

25. parc. č. 1190 45. parc. č. 1199/8 65. parc. č. 1166/1 

26. parc. č. 1191 46. parc. č. 1153/2 66. parc. č. 1199/12 

27. parc. č. 1192 47. parc. č. 1155/4 67. parc. č. 1159/4 

28. parc. č. 1193 48. parc. č. 1168/8 68. parc. č. 1158/2 

29. parc. č. 1194 49. parc. č. 1171/2  

 

zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrálního pracoviště České 

Budějovice, pro katastrální území České Budějovice 4 (dále jen „Pozemky“). 

Zároveň žádám o informaci, zda byly dle evidence zdejšího pracoviště Lesů ČR podle zákona 

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

uplatněny restituční nároky, které by se dotýkaly Pozemků.“  

Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území České Budějovice 4 neevidují LČR 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 



s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Ohledně nároků oprávněných osob dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k 

půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů nedisponují LČR 

potřebnou databází, neboť oprávněné osoby uplatňují své nároky u správního orgánu (SPÚ). 

Dotaz č. 3 

„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 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 pozemek následujícího parc. č.: 139/2 (PK: 139) zapsaný u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, na listu vlastnictví č. 371 a 

nacházející se v katastrálním území Plazy, obec Plazy. 

Dále se jedná o pozemky následujících parc. č.: 135/1, 135/14, 364 (PK: 133, 134, 135, 132/1, 

132/2) zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá 

Boleslav, na listu vlastnictví č. 370 a nacházející se v katastrálním území Plazy, obec Plazy. 

Dále se jedná o pozemky následujících parc. č.: 326, 135/11, 135/12, 135/13 (PK: 132/1, 132/2, 

133, 134, 135) zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Mladá Boleslav, na listu vlastnictví č. 369 a nacházející se v katastrálním území Plazy, obec 

Plazy. 

Dále se jedná o pozemky následujících parc. č.: 350, 363, 135/2, 135/3, 135/4, 135/5, 135/15, 

139/4 (PK: 988/37, 988/38, 988/39, 132/2, 132/1, 135, 136/1, 136/2, 136/3, 138, 137/1, 137/2) 

zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, 

na listu vlastnictví č. 332 a nacházející se v katastrálním území Plazy, obec Plazy. 

Dále se jedná o pozemky následujících parc. č.: 161/1, 161/2, 161/3, 177, 229, 233/1, 233/2, 

249/49, 249/50, 249/51, 249/59, 249/73, 249/77, 249/78 (PK: 237, 233/1, 233/2, 238, 249/1, 

233) zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – 

východ, na listu vlastnictví č. 4308 a nacházející se v katastrálním území Jažlovice, obec 

Říčany. 

Dále se jedná o pozemky následujících parc. č.: 376/4, 378/1, 378/51, 378/53, 378/55, 378/56, 

378/58, 378/60, 378/97, 378/100, 378/101, 378/102, 378/103, 378/120, 378/121, 378/122 (PK: 

83/1, 83/2, 84, 85, 86/1, 342, 343, 344) zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Praha - západ, na listu vlastnictví č. 1097 a nacházející se v katastrálním 

území Chrášťany u Prahy, obec Chrášťany.“ 

Odpověď: 

LČR evidují v k. ú. Jažlovice výzvu oprávněné osoby týkající se pozemků dle PK p. č. 156/2, 

p. č. 166, p. č. 167 a p. č. 169. V k. ú. Plazy a k. ú. Chrášťany u Prahy neevidují LČR žádnou 



výzvu oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů. 

Co se týká nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, 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 

„Žádáme o poskytnutí informace - Úplný text výkazů Ceny Les 1-04 za všechny zpravodajské 

jednotky Lesy České republiky, s.p., zaslaných Českému statistickému úřadu za účelem tvorby 

indexu cen surového dříví za období II. až IV. čtvrtletí roku 2018 a I. až III. čtvrtletí roku 2019.“  

Odpověď: 

Požadované informace zasíláme v příloze tohoto dopisu a tím považujeme Vaši žádost ze dne 

12. listopadu 2019 za zcela vyřízenou. 

 

Dotaz č. 5 

„Žádám o předložení kopií veškerých smluv týkajících se chemické asanace proti kůrovci, 

uzavřených mezi povinným subjektem a společností PETRA spol. s r.o., IČO 46979697, 

pro lokalitu LS Ledeč nad Sázavou (SÚJ Ledeč n. S., SÚJ Světlá n. S., SÚJ Humpolec), 

včetně všech příloh a dodatků a změnových protokolů k těmto smlouvám, či jiných na tyto 

smlouvy navazujících právních jednání, kterými byly smlouvy jakkoli měněny či 

doplňovány, nebo které se jich jakýmkoli způsobem týkají (například dodací listy, výkazy 

práce aj) a to za období od května do září 2019; 

Žádám o předložení všech protokolů nebo jiných dokumentů, kterými byly předměty plnění 

dle smluv uzavřených povinným subjektem a společností PETRA spol. s r.o.,  

IČO: 46979697 (tj. dle smlouvy dle předchozí odrážky), předány povinnému subjektu, a to 

pokud jde o dokumenty o předání předmětů plnění za období od května do září 2019; 

Sdělte prosím, jaké celkové množství dřevní hmoty vytěžila společnost PETRA spol. s r.o. 

v lokalitě Lesní správy Ledeč nad Sázavou v jednotce m3 za období květen, červen, 

červenec, srpen a září 2019 (uvést prosím pro jednotlivá období zvlášť), doložte tuto 

informaci dokumentem, z něhož tato informace plyne (výkaz práce, dodací listy, předávací 

protokoly, objednávky, aj.); 

Sdělte prosím, jaké množství dřevní hmoty vytěžila společnost PETRA spol. s r.o. v lokalitě 

Lesní správy Ledeč nad Sázavou v ochranných pásmech v jednotce m3 za období květen, 

červen, červenec, srpen a září 2019 (uvést prosím pro jednotlivá období zvlášť); doložte 

tuto informaci dokumentem, z něhož tato informace plyne (výkaz práce, dodací listy, 

předávací protokoly, objednávky, aj.); 



Sdělte prosím, jaké množství dřevní hmoty chemicky asanované bylo proplaceno 

společnosti PETRA spol. s r.o., IČO: 46979697, v lokalitě Lesní správy Ledeč nad Sázavou 

v jednotce m3 za období květen, červen, červenec, srpen a září 2019 (uvést prosím pro 

jednotlivá období zvlášť), doložte tuto informaci dokumentem, z něhož tato informace plyne 

(výkaz práce, dodací listy, předávací protokoly, objednávky, aj.); 

Sdělte prosím, kolik činila celková odměna a jednotková odměna (za jednotku 1 m3) 

uhrazená spol. PETRA spol. s r.o., IČO: 46979697, v souvislosti s prováděním chemické 

asanace proti kůrovci v oblasti pod správou Lesní správy Ledeč nad Sázavou za období 

květen, červen, červenec, srpen a září 2019 (uvést prosím pro jednotlivá období zvlášť), 

doložte tuto informaci dokumentem, z něhož tato informace plyne (faktury, příjmové 

pokladní doklady, vyúčtování prací aj.).“ 

 

Odpověď: 

Požadované informace zasíláme v příloze tohoto dopisu a tím považujeme Vaši žádost ze dne 

11. listopadu 2019, doplněnou podáním ze dne 21. listopadu 2019, za zcela vyřízenou. 

 

Dotaz č. 6 

„Žádám o poskytnutí informace o výši odměny zaplacené Lesy České republiky, s.p. znalci 

RNDr. Pavlu Hadašovi, IČ 47344750, za veškeré jeho služby, a to v členění: 

1. Celková částka zaplacená za období 1999-2019. 

2. Celková částka zaplacená za každý jeden rok, počínaje 1999 a konče 2019.“  

Odpověď: 

Ad 1) Celková částka zaplacená znalci RNDr. Pavlu Hadašovi za období říjen 2007 - 2019 činí 

6 207 520,-Kč. Záznamy z let 1999 - září 2007 nemají LČR k dispozici. S ohledem na uběhnutí 

lhůt stanovených spisovým a skartačním řádem byly tyto záznamy skartovány.  

Ad 2) V jednotlivých letech zaplatily LČR znalci RNDr. Pavlu Hadašovi částky uvedené 

v tabulce: 

ROK ČÁSTKA v Kč 

2007 360 000 

2008 389 000 

2009 408 000 

2010 420 000 

2011 445 000 



2012 499 000 

2013 541 520 

2014 546 000 

2015 513 000 

2016 533 000 

2017 533 000 

2018 500 000 

2019 500 000 

CELKEM 6 207 520 

 


