
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc ŘÍJEN 2020 

Dotaz č. 1 

 „Žádám o vyjádření, zda byly u státního podniku Lesy 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 následujících nemovitostí vedených na listu 

vlastnictví č. 31708, pro katastrální území Dubí u Kladna, zapsaných u Katastrálního úřadu 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno,(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 Dubí u Kladna neevidují LČR 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 2  

 „Žádám o vyjádření, zda byly u státního podniku Lesy 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 následujících nemovitostí vedených na listu 

vlastnictví č. 31709, pro katastrální území Dubí u Kladna, zapsaných u Katastrálního úřadu 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno,(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 Dubí u Kladna neevidují LČR 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích.  

Dotaz č. 3  

 „…zpřístupnění informací o stavbě umístěné v k. ú. Dolní Falknov na lesním pozemku, 

parcele č. 388, souřadnicích 50.8234467N, 14.5297503E. Tato stavba nesplňuje parametry 

dané stavebním zákonem pro stavbu, kterou je možné realizovat bez územního rozhodnutí, 

jedná se tedy o černou stavbu ve správě LČR. 

 Žádáte o sdělení, zda současnou podobu stavby LČR odsouhlasily a pokud ne, jaké proti 

nájemci honitby uplatnily sankce.  

 Žádáte také o zpřístupnění dokumentů, které v souvislosti se stavbou LČR vytvořily 

(korespondence, zápisy z jednání apod.).“ 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

- LČR k realizaci předmětné stavby, ani k její podobě, žádné souhlasné stanovisko 

nevydaly. 

- Poté, co byla existence stavby zjištěna, byly bezodkladně podniknuty kroky nezbytné k 

nápravě takto vzniklého vadného stavu; záležitost je řešena ze strany příslušného 

stavebního úřadu a ze strany LČR je poskytována maximální možná součinnost. 

- V současné době je příslušným stavebním úřadem vedeno řízení o nařízení odstranění 

předmětné stavby; toto řízení doposud nebylo pravomocně ukončeno. 

- LČR vysloví nesouhlas s dodatečnou legalizací stavby. 

- LČR doposud sankce vůči stavebníkovi neuplatnily, a to zejména s ohledem na stále 

probíhající řízení. V případě, že LČR nárok na jakékoli sankce vznikne (či již vznikl), 

LČR takový nárok, popř. nároky, náležitě uplatní.  

 LČR nejsou původci žádného dokumentu souvisejícího s předmětnou stavbou.  

Dotaz č. 4 

 „Žádám o poskytnutí následujících informací: 

  1) Jméno firmy, která provádí lesní práce v Závistském lese v okolí pramenu řeky Radbuzy 

(nejspíše katastrální území Závist u Rybníku) 

  2) Smlouvu, na jejímž základě tyto práce vykonává (stačí ID smlouvy v Registru smluv, byla-

li zveřejněna) 

  3) Druh výběrového řízení, kterým byla tato zakázka soutěžena (stačí odkaz na profil 

zadavatele). 



  4) Způsob kontroly provedených prací, případně jméno osoby, která práce přebírala 

či přebírat bude.“ 

 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

Ad 1) PETRA spol. s r.o., IČO: 469 79 697, se sídlem Brandlova 3393/129, 695 01 Hodonín. 

Ad 2) Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví – od 1. 1. 2020 do 31. 12. 

2024 ze dne 17. 12. 2019 byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), a lze ji nalézt 

pod ID 10378560 na adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11161424. 

Ad 3) Nadlimitní veřejná zakázka (dále jen „VZ“) byla zadána v otevřeném zadávacím řízení. 

Dokumentace k VZ je dostupná na: https://zakazky.lesycr.cz/contract_display_12934.html 

Ad 4) Kontrola provedených prací a jejich převzetí je prováděna průběžně v intencích uzavřené 

smlouvy. Primárně je prováděna ze strany příslušné lesní správy, jíž je v tomto případě Lesní 

správa Horšovský Týn (na adrese Gorkého 79, 346 01 Horšovský Týn, email: ls222@lesycr.cz, 

tel.: 956 222 111).  

 

Dotaz č. 5  

„Žádám o poskytnutí kopií příloh, tedy: situaci, řez korytem, projekt úprav kolny 

a fotodokumentaci, které byly přílohou žádosti paní I. Č. o vyjádření k projektu: Přestavba 

zahradní kolny č. ev. 310, na p. č. 140/4 a 140/1 v k. ú. Vítov u Velkého Března, adresované 

na LČR, Správa toků povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice.“  

Odpověď: 

 Dle ustanovení § 15 odst. 1 ZSPI povinný subjekt žádosti nevyhověl a vydal rozhodnutí 

o odmítnutí žádosti. 

Povinný subjekt posoudil, zda se žádost týká jeho činnosti, popř. zda je povinný subjekt 

původcem požadované informace, popř. zda se jedná o informace, které má povinný subjekt 

ve své dispozici, a došel tímto zkoumáním k závěru, že požadované dokumenty má 

ve své dispozici, avšak není oprávněn je poskytnout, a to z následujících důvodů: 

- dokumenty požadované žadatelem jsou ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2, písm. a) 

ZSPI dokumenty vzniklými bez použití veřejných prostředků, které byly předány 

osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, a která nesdělila, že s poskytnutím 

požadovaných dokumentů souhlasí; 

- poskytnutím předmětných dokumentů by pak byla dále ve smyslu ustanovení 

§ 11 odst. 2, písm. c) ZSPI porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva 

autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (projektová dokumentace, 

fotodokumentace). 

Dotaz č. 6 

„Žádám postupem a za podmínek dle ZSPI poskytnutí následujících informací týkajících 

se pozemků p. č. 2165/15 a/nebo 2165/13 v k. ú. Mariánské Lázně (dále jen „Pozemky“):  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11161424
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„(i) v jakém stadiu je nyní proces prodeje či jiného zcizení kteréhokoli z Pozemků 

či jeho částí, resp. zda se o zcizení kteréhokoli z Pozemků či jeho částí uvažuje; 

(ii) jakým způsobem bude zcizení kteréhokoli z Pozemků či jeho částí uskutečněno 

(zda formou výběrového řízení, veřejnou dražbou či ve veřejné soutěži, když pro přímý prodej 

či směnu zřejmě nemohou být splněny zákonné podmínky); 

(iii) jaká jsou přesná pravidla předmětného výběrového řízení, veřejné dražby 

či veřejné soutěže a jakým způsobem se do něj či ní může klientka přihlásit; 

(iv) kdo v rámci státního podniku LČR rozhodl o oddělení pozemku parc. č. 2165/15, k. 

ú. Mariánské Lázně, od pozemku parc. č. 2165/2, k .ú. Mariánské Lázně, a o vytýčení jeho 

hranic; a 

(v) jaké konkrétní zájmy a úvahy byly v této souvislosti brány na zřetel.“  

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

Ad (i) 

 Na základě žádosti dosud jediného zájemce LČR připravují směnu pozemku parc. č. 

2165/15 v k. ú. Mariánské Lázně. Na převod pozemku parc. č. 2165/13 v k. ú. Mariánské Lázně 

LČR dosud neobdržely žádnou žádost o prodej. 

 Z Vašeho dopisu jsme vyrozuměli, že Vaše klientka má zájem o převod obou Pozemků, 

v takovém případě je třeba, aby podala oficiální žádost o převod předmětných Pozemků, 

a to buď prostřednictvím místně příslušné organizační jednoty (LČR, Lesní závod Kladská, 

na adrese K pramenům 217, 354 91 Lázně Kynžvart, tel.: 356 269 111, email: lz9@lesycr.cz) 

či přímo na Odbor správy majetku LČR.  

 V případě, že o převod uvedených Pozemků požádá více zájemců, bude realizován 

jejich prodej na základě výběrového řízení s následnou aukcí účastníkovi, který podá nejvyšší 

nabídku; před samotným uzavřením kupní smlouvy bude vlastníkovi objektu, který je 

ve funkčním celku s převáděným pozemkem zřízena služebnost vjezdu a přístupu k jeho domu. 

  Pozemek parc.č. 2165/13 v k.ú. Mariánské Lázně je v KN evidován jako lesní pozemek 

a dle § 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, jej za nezměněného stavu nelze z majetku ČR odprodat. 

Pro změnu majetkoprávního uspořádání by připadala v úvahu možnost změny druhu pozemku 

s úhradou odvodu za trvalé odnětí na náklady žadatele a následný prodej; případně je možno 

realizovat převod formou směny.  

Ad (ii) 

 Na převod předmětných Pozemků není v současné době vyhlášeno výběrové řízení, 

proto není možno poskytnout informaci o jeho přesných podmínkách. Pro předběžnou 

informaci je možno rámcově vycházet ze standardní podoby podmínek výběrových řízení 

v jiných případech, které podnik zveřejňuje na svých internetových stránkách 

(https://lesycr.cz/o-nas/prodej-nepotrebneho-majetku/). 

 

Ad (iii) 

 Do výběrového řízení se může přihlásit fyzická osoba nebo právnická osoba, která 

splňuje kvalifikační předpoklady, tedy, která je plně svéprávná, vůči jejímuž majetku neprobíhá 

insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl 

https://lesycr.cz/o-nas/prodej-nepotrebneho-majetku/


konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 

zvláštních předpisů nebo není v likvidaci, která nemá v evidenci daní zachyceny daňové 

nedoplatky, která nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, která nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči 

navrhovateli, a která složí jistotu v předepsané výši. 

Ad (iv, v) 

 O rozdělení hranic pozemku rozhodl Lesní závod Kladská jako místně příslušná 

organizační jednotka LČR, v jejíž územní působnosti se dané pozemky nacházejí. Při tomto 

rozdělení pozemku byly brány v potaz lokální podmínky včetně přírodních a logických hranic 

pozemků, stavu a způsobu jejich užívání apod., se zřetelem k možnosti jejich následného 

převodu. 

 

Dotaz č. 7 

 „Žádám o poskytnutí níže uvedených informací:  

- Jakým způsobem odpovědný vedoucí, popřípadě pověřený zaměstnanec vašeho podniku 

reagoval na mnou podanou Žádost o odstranění kalamitního stavu, polomů 

a provedení údržby lesního porostu na pozemku parcelní číslo 10/1 v obci Nové Hrady 

(544868), v katastrálním území Nové Hrady (706256) ze dne 15.01.2020 

a zejména jaká opatření byla v návaznosti na uvedenou žádost z vaší strany učiněna? 

- Jakým způsobem odpovědný vedoucí, popřípadě pověřený zaměstnanec vašeho podniku 

reagoval na mnou podanou Opakovanou žádost o odstranění kalamitního stavu, polomů, 

náletu a provedení řádné údržby lesního porostu na pozemku parcelní číslo10/1 v obci Nové 

Hrady (544868), katastrálním území Nové Hrady (706256) ze dne 10.07.2020 a zejména jaká 

opatření byla v návaznosti na uvedenou opakovanou žádost z vaší strany učiněna? 

- Plánovaný termín odstranění neutěšeného kalamitního stavu, a to zejména polomů, 

suchých stromů a náletových dřevin na lesním pozemku parcelní číslo 10/1 v katastrálním 

území Nové Hrady (706256), číslo LV 4 ve vašem vlastnictví, včetně termínu řádné 

a dlouhodobě zanedbávané údržby spočívající v provedení prořezávky tak, aby nedošlo 

v podzimních a zimních měsících ke škodám, které mohou tyto polomy, suché i vzrostlé stromy 

způsobit na mém majetku, majetku mých sousedů, pohybujících se vozidel a osob 

na frekventované přilehlé komunikaci?“ 

 

Odpověď: 

K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující: 

Ad odst. první) 

 Pochůzkou byl příslušným revírníkem a zaměstnanci lesní správy posouzen stav 

jednotlivých stromových jedinců v lesním porostu a stromy se zjevnými znaky odumírání byly 

vyznačeny k těžbě. Vzhledem k tomu, že nehrozilo bezprostřední nebezpečí jejich pádu 

a vzhledem k nutnosti zpracování rozsáhlé větrné kalamity v horské oblasti Lesní správy Nové 

Hrady (dále jen „LS“) při nedostatku výrobních kapacit v souvislosti 

s epidemiologickou situací, byla realizace těžby přesunuta na letní období. Situaci na místě 

samém osobně prověřil i ředitel krajského ředitelství České Budějovice (dále jen „KŘ“) 

Ing. Pavel Kub, který rovněž neposoudil stávající situaci jako „kalamitní“ a vyslovil souhlas 

s postupem LS. 

 



Ad odst. druhý) 

 V letním období byla realizována asanační těžba souší a odumírajících stromů 

(cca 42 m3), kdy byla vytěžená dřevní hmota ponechána v porostu (hnědá hmota). Počátkem 

měsíce září byly odstraněny dva stromy u elektrovodu, když si jejich pokácení vyžadovalo 

použití horolezecké techniky a specializovaného zpracovatele s oprávněním pro rizikové 

výškové práce. Několik jedinců u hradního příkopu bude dotěženo po opadu listí, 

aby byla zajištěna bezpečnost práce a umožněno směrové kácení tak, aby nedošlo k poškození 

hradby národní kulturní památky. Zároveň je plánovaný ořez usychajících větví z mobilní 

plošiny podél komunikace v Sokolím hnízdě. Tuto činnost bude realizovat Krajské školní 

hospodářství ve spolupráci s LS a příslušným orgánem ochrany přírody (Odborem životního 

prostředí Jihočeského kraje) v posledním čtvrtletí letošního roku. 

Ad odst. třetí) 

 Termíny byly uvedeny výše. Polomy a některé souše (neohrožující komunikace 

či okolní nemovitosti), důležité pro vývoj předmětu ochrany, ponecháváme bez zpracování. 

Náletové dřeviny-přirozenou obnovu v porostu z pochopitelných důvodů neodstraňujeme. Má-

li však tazatel na mysli náletové dřeviny na pozemku sousedícím s komunikací a jeho 

nemovitostí, pak k tomuto pozemku LČR právo hospodařit nevykonávají, neboť se jedná 

o pozemek ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových.  

 Není pravdou, že vlastník, resp. subjekt vykonávající právo hospodařit dlouhodobě 

zanedbává údržbu v uvedeném porostu (zásahy jsou řádně vedeny v hospodářské evidenci). 

Pokud tazatel spatřuje „dlouhodobě zanedbávanou údržbu“ v neprovádění prořezávky, 

tak skutečně v porostech starších 110 let prořezávky obvykle neprovádíme. 

 Závěrem nutno dodat, že ke škodám v ochranném pásmu lesa může vzhledem k povaze 

lesního prostředí, a především vlivu přírodních sil docházet prakticky neustále. Charakter 

přírodě blízkého lesa, zejména ve zvláště chráněném území, také nemusí splňovat obecné 

představy o lese. 

           LS se snaží zjevnému ohrožení předcházet vhodnými asanačními zásahy. Zároveň však 

považujeme za nutné upozornit i na prevenční povinnost vlastníků nemovitostí a investorů 

staveb a zařízení vyplývající z ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, která 

navazuje na ustanovení § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, zakotvující obecnou prevenční povinnost.  

 

Dotaz č. 8 

„Žádám 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 zákona 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. 1457, St. 2234, St. 2235, St. 2236, 

St. 2271, St. 2512 (PK: 103/1, 103/2, 103/15, 103/19, 106, 106/2, 109, 115, 116/2, 116/8, 

414/9), zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, 

na listu vlastnictví č. 4824 a nacházející se v katastrálním území Lobeček, obec Kralupy 

nad Vltavou.“ 

 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/43000/1/ASPI%253A/89/2012%20Sb.%25232900


Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:  

 LČR neevidují v k. ú. Lobeček, obci Kralupy nad Vltavou 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. 9 

 „Žádáme o poskytnutí: 

- identifikačních údajů subjektů, které v posledních pěti letech ode dne doručení této 

žádosti poskytovaly a poskytují povinné osobě právní služby; 

- zaslání veškerých faktur vystavených povinné osobě od subjektů poskytujících právní 

služby, a to taktéž za období posledních pěti let ode dne doručení této žádosti.“ 

Odpověď 

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující:  

Ad odstavec první) 

Partner 

IČO 

 

Název partnera 

02714736  VSP advokátní kancelář, s.r.o. 

07233655  NNK a partneři s.r.o., advokátní kancelář 

24202517  Šafář & Partners, s.r.o., advokátní kancelář 

24784681  Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. 

25711229  KŠD LEGAL advokátní kancelář 

26454807  Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář  

27532640   PPS advokáti s.r.o. 

28305043  MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

28468414  ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. 

28497333  TOMAN & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o. 

28505913  Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. 

66250871  Zapletal Radek, Mgr., advokát 

66254574  Mgr. Lukáš Eichinger, MBA, advokát 



66255465  Nekola Jan, JUDr., advokát 

68623364  Flora Martin, JUDr. Ing., Dr., advokát 

71333193  Zábrodská Klára, Mgr., advokát 

36800589      AKMG, s.r.o. (Slovenská republika) 

Ad odstavec druhý) 

 Co se týče faktur požadovaných v odstavci druhém Vaší žádosti, jsme nuceni Vám 

sdělit, že personální situace u LČR je v současné době ovlivněna epidemiologickou krizí 

v souvislosti s výskytem koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) natolik, že jsme 

při maximální snaze schopni Vám v tuto chvíli poskytnout pouze část požadovaných 

dokumentů, a to faktury vystavené subjekty poskytujícími právní služby v období: 

-  ode dne 8. 10. 2015 do dne 12. 10. 2017 (z důvodu nemožnosti přístupu k originálům 

faktur uloženým v archivu Odboru daní a účetnictví (celoodborová karanténa) byly 

dokumenty skenovány z kopií dostupných v příručních registraturách věcně příslušných 

odborů, s výjimkou faktur společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Havel 

& Partners s.r.o., advokátní kancelář, jež nebyly takto k dispozici); 

- od dne 2. 10. 2019 do dne 8. 10. 2020 – faktury z elektronického systému oběhu 

účetních dokladů, který byl u LČR zaveden ode dne 1. 10. 2019, 

které naleznete vzhledem k datové obsažnosti na přiloženém DVD disku ve složkách 

v členění dle jednotlivých let.          

   Faktury vystavené v období od 13. 10. 2017 do 2. 10. 2019, které Vám prozatím nebyly 

poskytnuty, budou zaslány obratem, jakmile to personální situace u LČR dovolí.   

 

Dotaz č. 10 

„Žádáme o poskytnutí doplňujících podkladů, které budou využity pro vyhotovení 

znaleckého posudku. Konkrétně žádáme o odpověď na následující dotazy: 

Dotaz k SÚJ Broumov a objemu těžby: 

 Prosíme o zaslání objemu těžby SÚJ Broumov za celou zakázku, jak byla vysoutěžena 

včetně území, která byla vyčleněna z důvodů restitucí, vše pro období za 2. – 4. čtvrtletí 2018 

a celý rok 2019, tedy celkem za 7 čtvrtletí.  

Dotaz k SÚJ Rosice a objemu těžby: 

 Prosíme o zaslání objemu těžby SÚJ Rosice za celou zakázku, jak byla vysoutěžena 

včetně výkonů 124. Údaje od zadavatele se v některých čtvrtletích liší od Vašich údajů 

o výkony č. 124. vše pro období let 2018 a 2019 – tedy celkem 8 čtvrtletí.“  

 

Odpověď: 

 K Vaší žádosti Vám LČR v příloze tohoto dopisu poskytují požadované informace: 

Ad dotaz první 

- viz excelový soubor Broumov s církví.xlsx (Příloha č. 1) 

Ad dotaz druhý 

- viz excelový soubor 145017 - Rosice 1.xlsx (Příloha č. 2) 

 


