
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc květen 2020 

Dotaz č. 1 

„Žádám o informace o nájemnících parcel (vypsané níže) vlastněných Lesy ČR. 

Konkrétně se jedná o parcely v katastrálním území Štěchovice u Prahy, spadající pod obec 

Štěchovice. Jejichž čísla jsou: 504/212, 504/209, 504/210, 504/211, 504/161, 504/201, 504/214, 

504/215, 504/217, 504/218.“ 

Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám LČR v souladu s § 8b odst. 1, 3 ZSPI sdělují následující informace: 

Pozemek      Jméno a příjmení nájemce      Rok narození           Obec trvalého pobytu 

504/212         Helena Hanzalová                      1954                           Praha  

504/209         Tomáš Volf                                 nemáme k dispozici  Praha  

504/210         Ondřej Votava                           1967                            Praha  

504/211         údaje nedohledány, jedná se zřejmě o chatu evidovanou pouze na č. parc. 504/1, 

pro poskytnutí údajů by bylo nutné znát číslo chaty  

504/161          Jana Orišová                             1969                            Beroun 

504/201     řešeno dědictví po + Karlu Hradeckém, jako dědička evidována Rosálie Shánělová, 

Praha, rok narození neznáme, zatím bez nájemní smlouvy 

504/214          Helena Hanzalová                    1954                             Praha 5 

504/215          Pavel Šebesta                           1952                             Praha  

504/217          František Ambrož                    1960                              Praha  

504/218          Miloš Bláha                             1945                              Ostfildern, SRN 

  

Dotaz č. 2 

„Žádám o následující informace: 

1. Došlo mezi 2. březnem 2007 a 11. březnem 2020 na listu vlastnictví č. 40 pro katastrální 

území Blansko u Kaplice (s tímto listem vlastnictví za Českou republiku hospodaří Lesy České 

republiky, s.p.) k připsání či odepsání vlastnického práva k některému pozemku či pozemkům?  

2. Pokud ano, o jaký pozemek či pozemky se jednalo a kdy byl či byly odepsány z listu vlastnictví 

č. 40 v katastrálním území Blansko u Kaplice či kdy na něj byly připsány?  

3. Na základě, jaké listiny k takovému jednání došlo?“  



Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že dle ustanovení § 2 odst. 3 ZSPI „se tento zákon 

nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů 

a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, 

a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení 

žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu 

poskytnutí informací.“ Takovýmto zvláštním zákonem je s přihlédnutím k obsahu Vaší žádosti 

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Nicméně nad rámec své zákonné povinnosti Vám LČR poskytují následující informace: 

Ad 1. 

Ano, mezi 2. březnem 2007 a 11. březnem 2020 (dále jen „předmětné období“) došlo 

na LV č. 40 pro k.ú. Blansko u Kaplice (dále také jen „předmětné LV“) k připsání či odepsání 

některých pozemků. 

Ad 2. a 3. 

K bodům 2. a 3. Vaší žádosti LČR sdělují, že informace v této ucelené podobě 

a rozsahu (veškeré pohyby na konkrétních listech vlastnictví) neevidují.  

Z dostupných dokumentů a evidencí (inventury majetku, archivní spisový materiál), 

které mají LČR v současné době k dispozici, se však lustrací podařilo dohledat, 

že v předmětném období byly: 

z LV č. 40 pro k. ú. Blansko u Kaplice odepsány: 

Pozemky parc.č. 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 1473/20, 1903/8, 2216/20, 2216/22, k. ú. Blansko 

u Kaplice  

- roku 2014 na základě Rozhodnutí SPÚ 410091/2013/D/R2850 ze dne 29. 10. 2014 (PM 

21. 11. 2014), dle § 9 odst.3 zák. č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, v platném znění, převod na 

Římskokatolickou farnost Blansko u Kaplice 

 

Pozemky parc. č. 1763/22, 1283/12 a 1283/13, k. ú. Blansko u Kaplice 

- roku 2015 na základě Rozhodnutí SPÚ 410091/2013/D/R10029 ze dne 24. 8. 2015 (PM 

13. 10. 2015), dle § 9 odst.3 zák. č. 428/2012 Sb., převod na Římskokatolickou farnost 

Blansko u Kaplice  

 

na LV č. 40 pro k. ú. Blansko u Kaplice připsány: 

Pozemky parc. č. 617/7, 617/9, 617/11, 617/12, 617/19, 617/30, k. ú. Blansko u Kaplice 

- Souhlasným prohlášením ze dne 8. 10. 2009, přechod práva hospodařit na LČR 

od Pozemkového fondu ČR 

 

Pozemky parc. č. 633/9, 710/10 a 1342/24, k. ú. Blansko u Kaplice 



- Souhlasným prohlášením ze dne 3. 6. 2010, přechod práva hospodařit na LČR 

od Pozemkového fondu ČR  

Dále bylo prověřeno, že v období let 2015-2020 nedošlo k žádnému prodeji 

(či nákupu) pozemků, který by se dotýkal majetku evidovaného na předmětném LV.  

Co se týče let 2007-2014 nelze již požadované informace s jistotou poskytnout, neboť 

s ohledem na plynutí času a několikeré změny v uspořádání organizačních jednotek LČR 

v daném regionu (zrušení Lesní správy Kaplice následně i Lesní správy Český Krumlov) byly 

inventury majetku za toto období již příslušnou OJ připraveny a předány ke skartaci. Rovněž 

tak spisový materiál není plně k dispozici.     

Pro získání ucelenější informace Vám LČR s odkazem na výše citované ustanovení 

§ 2 odst. 3 ZSPI doporučují obrátit se s případnou žádostí na příslušný katastrální úřad, který 

má požadované informace včetně příslušných listin k dispozici.  

Dotaz č. 3 

„Žádám o zaslání printscreenů nabídek jednotlivých společností z vašeho 

elektronického nástroje zadavatele (EZAK) tak, aby u nich byla patrná cena, za každou 

jednotlivou položku, kterou bylo nutné vyplnit. 

Jde o následující zakázky na odvoz dřeva včetně zrušených: 

 Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu 

Výzva k podání nabídek č. 1 - Přeprava dříví na LS Černá Hora 

Výzva k podání nabídek č. 41 - Přeprava dříví na LS Černá Hora 

Výzva k podání nabídek č. 48 - Přeprava dříví na LS Černá Hora 

Výzva k podání nabídek č. 53 - Přeprava dříví na LS Černá Hora 

Výzva k podání nabídek č. 54 - Přeprava dříví na LS Černá Hora 

Výzva k podání nabídek č. 55 - Přeprava dříví na LS Černá Hora 

Výzva k podání nabídek č. 83 - Přeprava dříví na LS Černá Hora - sklad Hodonín 

Výzva k podání nabídek č. 84 - Přeprava dříví na LS Černá Hora - sklad Hodonín 

Výzva k podání nabídek č. 134 - Přeprava dříví na LS Černá Hora - sklad Hodonín 

Výzva k podání nabídek č. 146 - Přeprava dříví LS Černá Hora – Tomášovce 

(Slovenská republika) 

Výzva k podání nabídek č. 147 - Přeprava dříví LS Černá Hora - sklad Hodonín 

Výzva k podání nabídek č. 150 - Přeprava dříví na LS Černá Hora - sklad Hodonín 

Výzva k podání nabídek č. 166 - Přeprava dříví na LS Černá Hora 

Výzva k podání nabídek č. 207 - Přeprava dříví na LS Černá Hora 

Výzva k podání nabídek č. 214 - Přeprava dříví na LS Černá Hora 

Výzva k podání nabídek č. 221 - Přeprava dříví na LS Černá Hora 

Výzva k podání nabídek č. 235 - Přeprava dříví na LS Černá Hora, nakládka kontejnerů 

a odvozních souprav“ 

 

 



Odpověď: 

K Vaší žádosti sděluji, že požadované informace naleznete v 17 přiložených souborech, 

které jsou členěny dle jednotlivých výzev k podání nabídek. Pro upřesnění uvádím, že zakázky 

k výzvám k podání nabídek č. 53, 54, 83, 134, 146 a 214 byly zrušeny. 

 

Dotaz č. 4 

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

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

500 08 Hradec Králové, vyplaceny ve prospěch následujícího subjektu: 

Společnost PERPERUNA ECO s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 37365, IČO: 286 56 504, se sídlem: č.p. 293, 

756 01 Hovězí; v letech 2018, 2019 a 2020. 

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

plnění vždy ke každé jednotlivé zakázce s uvedením čísla zakázky (účelu platby).“ 

 

Odpověď: 

K Vaší žádosti sděluji, že požadované informace naleznete v přiloženém souboru: 

PERPERUNA ECO s.r.o._2018-2020_plneni.pdf. 

 

 


