
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc ZÁŘÍ 2020 

Dotaz č. 1 

 „Žádám o kopie všech souhlasů, nesouhlasů či jiných vyjádření vydaných OST Teplice 

od 1. 6. 2020 paní I. Č. ke stavbě či stavbám na pozemcích p. č. 140/1 a 140/4 v kat. území Vítov 

u Velkého Března, které jsou v jejím vlastnictví, současně také kopie žádosti(í), na jejichž 

podkladě byly vydány.“ 

Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám LČR zasílají následující dokumenty: 

- Vyjádření LČR k projektové dokumentaci „Přestavba zahradní kolny č. ev. 310 

na p.č. 140/4 a p.p.č. 140/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března – stanovisko správce 

dotčeného vodního toku k PD ze dne 12. 8. 2020 – viz Příloha č. 1 

- Žádost o vyjádření k projektu pro dodatečné povolení přestavby kůlny, nedatována 

- viz Příloha č. 2.  

 

Dotaz č. 2  

„Dovoluji si požádat 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.: 523/569, 538/8, 538/60, 538/61, 538/62, 

538/63, 538/64, 538/65, 538/66, 539/45, 539/46, 539/47, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 

zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, 

na listu vlastnictví č. 5638 nacházející se v katastrálním území Horní Měcholupy, obec Praha.“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:  

 LČR neevidují v k. ú. Horní Měcholupy 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 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. 



Dotaz č. 3  

„Žádáme o poskytnutí níže uvedených dat a informací, jež se týkají těchto SÚJ: 

Číslo SÚJ    Název SÚJ    

170006         Hořice           

145017         Rosice           

170007         Český ráj       

172382         Broumov       

172383         Podkrkonoší  

Konkrétně žádáme o následující: 

Podklad č. 1 - Reálná struktura těžby 

 Za výše uvedené SÚJ struktura těžby z nápočtu za roky 2018 a 2019 

po jednotlivých čtvrtletích, tedy za každou SÚJ osm, resp. sedm tabulek. 

Podklad č. 2 - Prodejní ceny dříví v Kč/m3 resp. Indexace prodejních cen 

 Prodejní ceny dříví (tj. odkupní z pohledu PROGLESu a ENWO) by měly vyplývat 

z nabídek s tím, že nabídkové ceny se mění díky indexaci, indexy by měly dodat LČR za roky 

2018 a 2019 po jednotlivých čtvrtletích.  

Podklad č. 3 - Ceníky těžebních činností v Kč/m3 po započtení smluvní inflace 

 Za výše uvedené SÚJ Ceníky těžebních činností (CTČ) v Kč/m3 po započtení smluvní 

inflace za roky 2018 a 2019 po jednotlivých čtvrtletích. 

Podklad č. 4 - Matice indexů dříví 

 Za výše uvedené SÚJ Ceníky těžebních činností (CTČ) v KČ/m3 po započtení smluvní 

inflace za roky 2018 a 2019 po jednotlivých čtvrtletích. 

Podklad č. 5 - Indexy smluvní inflace  

 Indexy smluvní inflace za roky 2018 a 2019 po jednotlivých čtvrtletích. 

Podklad č. 6 - Modelové hodnoty soustřeďování dříví, výroby dříví na OM a vyklizování dříví 

v nabídkovém souboru  

 Vyjádření, jakou metodikou jsou stanoveny modelové hodnoty v nabídkovém souboru, 

zda hodnoty odráží reálné výrobní podmínky a v místě obvyklé technologie. 

Podklad č. 7 - Matice vah pro aplikaci indexů cen dříví 

 Vyjádření, zda Matice vah pro aplikaci indexů cen dříví, která je součástí smlouvy jako 

příloha č. D2, zobrazuje předpokládané zastoupení sortimentů, vyrobených z těženého dříví 

na dané SÚJ.“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR na přiloženém CD poskytují následující podklady: 

 



Ad podklad č. 1. – 5. - složka SÚJ obsahující excelové soubory dle jednotlivých požadovaných 

SÚJ 

Ad podklad č. 6. – 7. - odpovědi jsou ve wordovém souboru s názvem otázky číslo 6 

a 7.docx 

Dotaz č. 4 

 „Žádám o sdělení dodavatele (výrobce) herních prvků na dětském hřišti v západní části 

Chuchelského háje směrem ke Slivenci (tzv. areál louka). Konkrétně Váš dotaz směřuje 

na výrobce domečku ve tvaru „A“ viz foto.“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadovanou informací nedisponují, neboť 

se nevztahuje k působnosti LČR, a to z toho důvodu, že pozemek, na němž by mělo předmětné 

dětské hřiště pravděpodobně stát, byl identifikován dle Vaší žádosti jako pozemek p. č. 1108/8 

zapsaný na LV č. 1867 pro k. ú. Velká Chuchle, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní 

město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a tento není ve vlastnictví ČR s právem 

hospodařit LČR.  

 S ohledem na výše uvedené byla Vaše žádost doručená dne 7. 9. 2020 v souladu 

s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena. 

 Za účelem získání požadovaných informací Vám LČR doporučují obrátit se 

na jednoho ze spoluvlastníků předmětného pozemku, kterým by mělo být Hlavní město Praha. 

 

Dotaz č. 5 

 „Žádám o zaslání dokumentu, a to rozhodnutí č.j. výst. 1016/97-Šu ze dne 22. 6. 1998, 

které nabylo právní moci dne 30. 7. 1998 a které mělo být LČR jako účastníkovi řízení, v jehož 

rámci bylo předmětné rozhodnutí vydáno, doručeno“. 

Odpověď: 

 LČR po posouzení žádosti dospěly k závěru, že tato trpí ve smyslu ustanovení § 14 odst. 

5, písm. b) ZSPI nedostatkem spočívajícím v její neurčitosti v tom smyslu, že ze žádosti není 

zřejmé, který orgán veřejné správy či jiný subjekt, měl předmětné rozhodnutí vydat, případně 

v jaké věci.   

 S ohledem na výše uvedené LČR v souladu s ustanovením § 14 odst. 5, písm. b) ZSPI 

žadatele přípisem ze dne 17. 8. 2020, č.j. LCR099/14/000586/2020, sp. zn. LCR0031090/2020, 

vyzvaly k upřesnění žádosti o poskytnutí informace v tom smyslu, že dostatečně identifikuje 

orgán veřejné zprávy či jiný subjekt, jímž mělo být předmětné rozhodnutí vydáno, příp. v jaké 

věci. Žadatel byl zároveň poučen, že řádné upřesnění žádosti ve stanovené lhůtě je nezbytné 

pro to, aby LČR mohly v dané věci rozhodnout dle ustanovení § 14 odst. 5, písm. d) ZSPI.  

 Dle ustanovení § 14 odst. 5, písm. b) ZSPI platí, že neupřesní-li žadatel žádost do 30 

dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti dle § 15 odst. 1 

ZSPI. Vzhledem k tomu, že žádost ve lhůtě 30ti dnů ode den doručení výzvy upřesněna nebyla, 

bylo dne 18. 9. 2020 rozhodnuto o odmítnutí žádosti.   



Dotaz č. 6 

„Dovoluji si požádat 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.: 1856/1, 1856/16, 1856/18, (PK: 1658/1, 

1817, 1852/10, 1855, 1855/1, 1856/1, 1856/2, 1856/3, 1856/4, 1856/5, 1856/6, 1856/8, 

1856/10, 1856/11, 2301, 2304, 2523), zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 

Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1633 nacházející se v katastrálním území 

Vršovice, obec Praha. 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:  

 LČR neevidují v k. ú. Vršovice 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 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. 

 

Dotaz č. 7 

„Žádám o seznam a výši všech sankcí za neplnění povinnosti asanovat vytěžené dříví, 

které povinný subjekt udělil svým smluvním partnerům v letech 2017 až 2019, a dále seznam 

a výši sankcí, od kterých bylo později upuštěno. U obou seznamů požaduji data ve struktuře 

subjekt - územní jednotka - výše sankce – datum udělení, resp. upuštění od sankce“.  

Odpověď: 
K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že požadované informace naleznete v přiloženém 

souboru: Sankce kůrovec.xlsx.  

Pokud jde o hodnoty v tomto souboru obsažené, LČR si dovolují upřesnit, že pokud je 

u hodnoty v souboru uvedeno záporné znaménko, jedná se o případ, kdy původně vystavený 

daňový doklad (faktura) byl posléze opraven či doplněn, a to buď z formálních či věcných 

důvodů. Pokud jde o sankce, od kterých mělo „být upuštěno“, LČR sdělují, že z jejich strany 

nebylo upuštěno od žádných sankcí.  

 

 


