Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů za měsíc prosinec 2019
Dotaz č. 1
„Žádáme o písemné vyjádření, zda byly u Lesů České republiky, s.p. 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 jakékoliv z nemovitostí vedených na:
1.) Listu vlastnictví č. 10152 pro katastrální území Klatovy, zapsané u Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy; a
2.) Listu vlastnictví č. 692 pro katastrální území Točník u Klatov, zapsané u Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy
(dále jen „Nemovitosti“).
U Nemovitostí je v současné době v katastru nemovitostí jako vlastník evidována soukromá
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 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 Klatovy a Točník u Klatov neevidují
LČR žádnou výzvu oprávněné osoby dle zákona o církevních restitucích.

Dotaz č. 2
„Žádáme o vyjádření, zda byly u Lesů České republiky, s.p. 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 jakékoliv z nemovitostí vedených na listu vlastnictví č. 2574 pro
katastrální území Mimoň, zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa (dále jen „Nemovitosti“).
Příslušný list vlastnictví tvoří přílohu této žádosti.

U Nemovitostí je v současné době v katastru nemovitostí jako vlastník evidována soukromá
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 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 Mimoň neevidují LČR žádnou výzvu
oprávněné osoby dle zákona o církevních restitucích.

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 pozemky následujících parc. č.: St. 180, St. 214/6, St. 214/7, St. 214/10, St. 258,
463/10, 463/11, 463/59, 463/72, 463/96, 463/97, 463/99, 470/3, 471/1, 1151, 1161 (PK: 471/14,
147/1, 463/11, 1125, 214/5, 463/3, 463/2, 463/46, 207/35) zapsané u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, na listu vlastnictví č. 775 a
nacházející se v katastrálním území Březno u Mladé Boleslavi, obec Březno.“

Odpověď:
LČR neevidují v k. ú. Březno u Mladé Boleslavi 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
„Žádám o zaslání přehledu nákladů na ochranu porostů před škodami způsobovanými zvěří
pro každou Lesní správu či Lesní závod za každý kalendářní rok v období 2010-2018
s rozlišením konkrétního způsobu ochrany porostu (např. částka, kterou konkrétní Lesní správa
vynaložila v roce 2010 za zimní nátěry apod.).“

Odpověď:
K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že předmětnými informacemi ve Vámi požadovaném členění
nedisponují. Níže proto LČR uvádí přehled celkových vynaložených nákladů na opatření proti
škodám způsobeným zvěří za jednotlivé roky, jak následuje:
2013 – 347 mil. Kč
2014 – 345 mil. Kč
2015 – 333 mil. Kč
2016 – 315 mil. Kč
2017 – 348 mil. Kč
2018 – 401 mil. Kč

