
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc duben 2020 

Dotaz č. 1 

„Žádám o poskytnutí informací o výši finančních prostředků, které byly ze strany Lesů 

České republiky, s.p, IČ: 421 96 451, se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 

500 08 Hradec Králové, vyplaceny ve prospěch následujících subjektů: 

1) Společnost AGRIPROSILVAS s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84680, IČ: 034 59 136, se sídlem 

B. Němcové 432, Prštné, 760 01 Zlín; a 

2) Ing. Radek Škarpich, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, 

IČ: 704 70 537, se sídlem: 768 61, Brusné 120, v letech 2018 a 2019. 

 

Pokud byly finanční prostředky poskytnuty z vícero zakázek, prosím o přiřazení výše plnění 

vždy ke každé jednotlivé zakázce (účelu platby).“  

Odpověď: 

K Vaší žádosti sdělujeme, že dle informací z účetních systémů nebyly v letech 2018 

a 2019 ze strany LČR ve prospěch společnosti AGRIPROSILVAS s.r.o. (IČO 034 59 136) 

ani podnikající fyzické osoby Ing. Radka Škarpicha (IČO 704 70 537) vyplaceny žádné finanční 

prostředky. 

 

Dotaz č. 2 

„Žádám, aby mi byly ve stanovené lhůtě poskytnuty následující informace a dokumenty: 

1) Jaký uchazeč byl vybrán ve výběrovém řízení na zakázku: Babické rybníky a lesní 

odvozní cesty – Babice s místem plnění: extravilán mezi obcemi Babice a Mukařov v k. ú. 

Babice. 

2) Žádám o poskytnutí smlouvy o dílo s vybraným uchazečem včetně všech jejích 

dodatků a příloh.   

3) Žádám o sdělení informace, zda bylo toto dílo dokončeno v termínu dle smlouvy 

o dílo, případně jestli byl vybraný uchazeč (zhotovitel) v prodlení s termínem plnění 

dle smlouvy o dílo a případně sdělení informace, zda byl za toto prodlení ze strany objednatele 

jakkoli penalizován. 

4)  Žádám o zaslání kopie předávacího protokolu díla dle smlouvy o dílo.“  

 



Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

Ad 1) Předmětnou veřejnou zakázku vysoutěžila společnost GREENMAN s.r.o., se sídlem 

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO 241 93 259. 

 

Ad 2) V příloze Vám zasíláme následující dokumenty: 

- SMLOUVA O DÍLO 247-Vy-13/2018 (Babické rybníky a lesní odvozní cesty - Babice) 

ze dne 25. 9. 2018, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6911223 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 247-Vy-13/2018 (Babické rybníky a lesní odvozní 

cesty - Babice) ze dne 7. 8. 2019, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9838379 

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ě. 247-Vy-13/2018 (Babické rybníky a lesní odvozní 

cesty - Babice) ze dne 25. 11. 2019, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10908488 

 

Ad 3) Dílo dosud není dokončeno. Dodavatel GREENMAN s.r.o. není v prodlení s termínem 

dokončení díla. Dodatkem č. 1 se termín dokončení díla posouvá na den 30. 6. 2020, 

a to v souladu jak se smluvními ujednáními podepsané smlouvy o dílo, tak zadávací 

dokumentací zveřejněnou k soutěži o tuto veřejnou zakázku. LČR nevznikl důvod 

pro penalizaci dodavatele. 

 

Ad 4) Nelze zaslat předávací protokol k dílu dle předmětné smlouvy o dílo, protože nebylo 

předáno. Termín pro dokončení díla je 30. 6. 2020. 

 

Dotaz č. 3 

„Žádám o poskytnutí informace, zda ke dni 12. 6. 2014, v němž nastaly právní účinky 

zápisu vlastnického práva ke shora uvedenému pozemku (pozemek p. č. 547/2 v k. ú. Pleče, 

k němuž LČR vykonávaly v minulosti právo hospodařit) ve prospěch Obce Jindřichov 

na základě směnné smlouvy č. S 563/14/124 ze dne 12. 6. 2014, předmětný pozemek fakticky 

plnil funkci lesa, příp. k jakému účelu fakticky sloužil a o poskytnutí kopií dokumentů 

obsahujících požadovanou informaci.“ 

Odpověď: 

K Vaší žádosti LČR sdělují následující: 

Dne 12. 6. 2014 byla ohledně předmětného pozemku uzavřena směnná smlouva mezi 

LČR a Obcí Jindřichov, která se stala posléze jeho novým vlastníkem. 

Předmětný pozemek byl ke dni 12. 6. 2014 v příslušném katastru nemovitostí veden 

jako lesní, což však neodpovídalo stavu faktickému. K žádosti LČR Městský úřad Hanušovice, 

Odbor výstavby, jako příslušný stavební úřad, dne 11. 6. 2014 sdělil (sdělení  

pod sp. zn. Výst./544/2014), že místním šetřením provedeným dne 10. 6. 2014 bylo zjištěno, 

že předmětný pozemek je využíván částečně jako přístupová účelová komunikace k rodinnému 

domu č.p. 115 na pozemku p. č. st. 101 v k. ú. Pleče a je zjevné, že neplní funkci lesa, ale svým 
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charakterem odpovídá spíše ostatní ploše s pravděpodobným využitím jako jiná plocha (Příloha 

č. 1). Obdobné skutečnosti vyplývají rovněž z potvrzení Obecního úřadu Jindřichov jako 

příslušného silničního správního úřadu, vydaného dne 11. 6. 2014  

pod č.j. OUJI 0603/2014 (Příloha č. 2). Oba zmíněné dokumenty vydané jednotlivými úřady 

odkazují mimo jiné na rozhodnutí Městského úřadu Šumperk, odboru životního prostředí, jako 

orgánu státní správy lesů (dále jen „MěÚ SSL“), vydané dne 18. 6. 2007 pod č.j. MUSP 

57615/2007/R-69, kterým bylo stanoveno, že předmětný pozemek není pozemkem určeným 

k plnění funkcí lesa, a to nejméně od 1. 1. 2005, kdy byl při zpracování LHP vylišen jako 

bezlesí č. 102 v porostu 170 C. Z odůvodnění tohoto rozhodnutí dále vyplývá,  

že šetřením na místě samém bylo zjištěno, že předmětný pozemek funkce lesa evidentně neplní 

již dlouhodobě, neboť je využíván jako přístupová komunikace k nemovitosti  

na pozemku p. č. st. 101 v k. ú. Pleče (Příloha č. 3). 

Změna kultury předmětného pozemku byla do katastru nemovitostí promítnuta 

(zapsána) až se zápisem vlastnického práva pro Obec Jindřichov na základě výše zmíněné 

směnné smlouvy ze dne 12. 6. 2014. 

 

Dotaz č. 4 

„Žádám o poskytnutí následujících informací: 

1. Zda Lesy České republiky, s.p. povolily provedení výstavby betonového zátarasu 

na předmětném pozemku (pozemek parc. č. 324/2 a 324/6 zapsaný na LV č. 946 pro obec 

Holoubkov, k. ú. Holoubkov) a přehrazení koryta vodního toku – Hůrského potoka 

nacházejícího se na pozemku parc. č. 361/2, jehož vlastníkem je Česká republika, kde právo 

hospodařit s majetkem státu vykonává společnost Lesy České republiky, s.p.“  

 

Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

LČR, Správa toků-oblast povodí Berounky, jakožto subjekt vykonávající právo 

hospodařit k pozemku ve vlastnictví České republiky parc. č. 361/2 v k.ú. Holoubkov 

a správce bezejmenného vodního toku (Hůrský potok, IDVT: 10280043, ČHP: 1-11-01-0250), 

nepovolily výstavbu betonového zátarasu na předmětném toku v ř. km 0,2. 

Dle našeho názoru se jedná o nepovolenou tzv. „černou stavbu“. 

Na základě informací obsažených ve Vaší žádosti bude ze strany příslušné organizační 

jednotky LČR podán podnět příslušnému vodoprávnímu úřadu, a to Městskému úřadu 

Rokycany – Odboru životního prostředí, k provedení vodoprávního dozoru v předmětné 

lokalitě.   

LČR předpokládají, že shora uvedený vodoprávní úřad zahájí řízení o odstranění 

nepovolené stavby.  

 



Dotaz č. 5 

  „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.:5211/3, 5211/5, 5211/9, 5211/11, 5211/12, 

5213, 5216, 5218/1, 5226/1, 5226/2, 5227, 5229/1, 5229/2, 5230/2, 5242/1, 5261 (PK: 686/1, 

687/1, 701, 687/2, 700/1, 700/2, 687/3, 1093, 1269, 698, 699, 691/10, 691/14, 697, 1751, 1679, 

696/7, 1493, 1361, 691/7, 1698, 1423, 1492, 1491, 1422, 1490/2, 1421, 1490/1, 1420, 1489, 

1419, 2091, 691/8, 689/1, 689/2, 688/1, 688/2, 685/1),  zapsané  u Katastrálního úřadu 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na listu vlastnictví č. 18367 

a nacházející se v katastrálním území Kladno, obec Kladno.“  

 

Odpověď: 

        K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:  

 LČR evidují v k. ú. Kladno výzvu od oprávněné osoby dle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších 

předpisů, která se týká pozemků dle PK stavebních p. č. 443/1 a p. č. 1069/2 a pozemkových p. 

č. 433/1, p. č. 545/52, p. č. 576/20, p. č. 635, p. č. 636, p. č. 637/1, p. č. 638/1, p. č. 638/7, p. č. 

1041, p. č. 1086, p. č. 1179, p. č. 1181/1, p. č. 1181/2, p. č. 1182, p. č. 1183, p. č. 1185/1, p. č. 

1185/2, p. č. 1185/3, p. č. 1185/4, p. č. 1185/5, p. č. 1185/6, p. č. 1185/11, p. č. 1185/16, p. č. 

1185/17, p. č. 1185/18, p. č. 1185/19, p. č. 1185/20, p. č. 1185/21, p. č. 1185/25, p. č. 1338/1, 

p. č. 1338/2, p. č. 1338/3 a p. č. 1338/4. 

Co se týče nároků dle 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. 

 

 

 

 

 

 


