
Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací 

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

ve znění pozdějších předpisů, za měsíc ČERVENEC 2021 

Dotaz č. 1 

 „Žádám o poskytnutí následujících informací: 

a) Identifikaci všech subjektů, které coby smluvní partneři na provádění lesnických činností 

a prodej dříví LČR hospodařili na základě příslušných lesnických smluv na níže uvedených 

smluvních územních jednotkách (dále jen „SÚJ“) za každý kalendářní rok 

v období od roku 2005 do roku 2020 (dále jen „Smluvní partneři“); a  

b) Informace o: 

i. množství pěstební činnosti, resp. jednotlivých podvýkonů v rámci pěstební činnosti 

(v m3, ha, ks nebo jiných příslušných měrných jednotkách, ve kterých je množství pěstební 

činnosti evidováno) provedené Smluvními partnery na úrovni jednotlivých SÚJ (vč. sazenic),  

ii. objemu těžební činnosti (v m³ dřeva) provedené Smluvními partnery na úrovni jednotlivých 

SÚJ,  

iii. objemu dřeva (v m3), které odkoupili Smluvní partneři na úrovni jednotlivých SÚJ 

od podniku Lesy ČR,  

a to za každý kalendářní rok v období od roku 2005 do roku 2020. 

 

O výše uvedené informace žádám ve vztahu k následujícím SÚJ: 

 
Kód SÚJ  Název SÚJ  

2  České Velenice  

3  Vřesná  

4  Kamenicko  

15001  Telč  

15004  Aleje  

15402  Měřín  

15403  Moravec  

15707  Chlumec  

16101  Svitavy  

16301  Lanškroun  

16401  Choceň  

16501  Rychnov nad Kněžnou  

17001  Hořice  

17602  Dlouhý Běh  

17604  Doksy  



19101  Čeřínek  

19401  Třeboň  

19702  Tábor  

19901  Vodňany  

20404  Vyšší Brod  

20601  Nové Hrady  

23901  Česká Lípa  

23904  Mařenice  

24701  Bramberk  

 Pro vyloučení pochybností žádám o poskytnutí výše uvedených informací ideálně v podobě 

přehledu, ve kterém budou za každý rok v období 2005–2020 uvedeny vždy příslušná SÚJ, Smluvní 

partner, který na této SÚJ hospodařil, a údaje o množství pěstební činnosti, objemu  

těžební činnosti a objemu dřeva provedených nebo odkoupených příslušným Smluvním partnerem 

v rámci příslušné SÚJ.  

 Pokud by se některá z výše uvedených SÚJ v období 2005 až 2020 spojila s jinou SÚJ, rozdělila 

na jiné SÚJ nebo byla nahrazena jinou SÚJ, žádám o výše uvedené informace 

i ve vztahu k územním jednotkám, které výše uvedeným SÚJ předcházely nebo je nahradily. Pokud 

by některý Smluvní partner na předmětných SÚJ nehospodařil po celý kalendářní rok, žádám 

o výše uvedené informace za takové období kalendářního roku, po které příslušný Smluvní partner 

na SÚJ hospodařil.“ 

Odpověď:  

 K Vaší žádosti Vám sděluji následující:  

 Vámi požadované informace zasíláme přílohou – dokumenty s názvem 

„Přehled_SÚJ_final“ ve formátu *.xlsx a „Seznam výkonů a podvýkonů v PČ“ ve formátu 

*.docx. 

 Soubor obsahuje celkem 7 listů, data jsou členěna na dvě skupiny dle časového období – 

(i) r. 2005 – r. 2007, (ii) r. 2008 – r. 2020.  

 Na prvních dvou listech se nachází přehled smluvních partnerů, kteří v letech 2005–2007, 

resp. 2008–2020, prováděli práce na vybraných SÚJ. Následují dva listy týkající  

se rozsahu provedených těžeb (opět v členění dle období 2005–2007 a 2008–2020),  

dále list týkající se prodeje dříví smluvním partnerům, dva listy týkající se provedených 

pěstebních činností a poslední list s názvem „Převodník SÚJ“, který zohledňuje změny SÚJ, 

resp. jejich přečíslování. Ke změnám v SÚJ jsou dílčí informace obsaženy rovněž v listu 

druhém („SÚJ 2008–2020“); současně jsou v tomto listu ve sloupci A a B uvedeny SÚJ  

dle žádosti, ostatní data jsou uvedena ve sloupcích po jednotlivých letech (2008–2020),  

a to v rozsahu číslo zakázky, typ výběrového řízení, název smluvního partnera a výměra SÚJ 

(při změnách SÚJ docházelo také ke změnám výměry u jednotlivých zakázek). U některých 

čísel zakázek je vložena poznámka zpravidla s uvedením doby trvání smluvního vztahu 

v průběhu roku. 

V listech týkajících se pěstebních činností jsou jednotlivé výkony a jejich podvýkony 

uvedeny v příslušných měrných jednotkách. Pro identifikaci je přiložen soubor s názvem 



„Seznam výkonů a podvýkonů v PČ“, kde lze nalézt slovní vyjádření výkonu a popis 

jednotlivých podvýkonů včetně měrných jednotek.    

 Pro úplnost uvádím, že v průběhu Vámi stanoveného časového úseku docházelo k poměrně 

významným změnám, zejména pokud jde o organizační strukturu LČR,  

popř. formy veřejných soutěží (zakázek) či vymezení SÚJ (přechod z SÚJ na zakázkový 

systém-původní členění SÚJ nemusí odpovídat některým následujícím zakázkám)  

a v neposlední řadě rovněž ke změnám způsobeným nenadálými kalamitními situacemi. Další 

významnou skutečností je změna evidence LČR, kdy v letech 2005-2007 byl k evidenci užíván 

jiný systém než v letech následujících, tj. od r. 2008 dále (jsou zde tak rozdílné metody 

evidence, tudíž požadované informace nelze poskytnout v jednotném formátu). 

 K žádosti o doplnění informací o objemu dřeva v m3, který smluvní partneři odkoupili 

na příslušných SÚJ v období od roku 2005 do roku 2007 (včetně), které se tazateli v odpovědi 

nepodařilo dohledat, LČR sdělily následující.                

 Data Vám byla zaslána v celém rozsahu, v jakém je mají LČR v současné době  

(tj. po více jak 14ti letech, s přihlédnutím k tehdejšímu způsobu evidence a případné skartaci 

předmětných dokumentů v příslušných skartačních lhůtách atd.) k dispozici. Co se týče 

prodeje dříví smluvním partnerům v letech 2005-2007, LČR nedisponují podrobnými 

údaji o způsobu prodeje dříví. Proto je třeba vycházet z předpokladu, že prodej veškerého 

vytěženého dříví v tomto období byl realizován především prostřednictvím smluvních partnerů 

s výjimkou samovýroby (viz již dříve poskytnutá příloha Přehled-SÚJ-final.xlsx, list Těžba 

2005-2007). 

Dotaz č. 2 

 „Žádám postupem a za podmínek dle ZSPI o poskytnutí níže uvedených informací 

souvisejících se stavební činností a dolováním horniny a zeminy na pozemku p. č. 343/2 

a okolních pozemcích v obci a k. ú. Potůčky:  

1. Souhlasil státní podnik LČR s těmito pozemními pracemi, s dolováním horniny 

a zeminy a následným odvozem této horniny a zeminy z pozemku ve vlastnictví LČR parc. 

č. 343/2 v obci Potůčky, v k. ú. Potůčky? 

2. Dle stavebního úřadu v Perninku jsou tyto stavební práce prováděny načerno – bez 

stavebního povolení. Udělil státní podnik LČR souhlas s pozemními pracemi na pozemcích 

parc. č. 301/2 a 301/1 v k. ú. Potůčky (dolování svahu) mimo stavební řízení? Za jakou 

částku je hornina a zemina odprodávána?  

3. Byl na tyto pozemní práce na pozemku ve Vašem vlastnictví – parc. č. 343/2 v obci Potůčky, 

v k. ú. Potůčky, vypracován statický posudek, aby nedošlo k sesunutí svahu, nad kterým vede 

obecní cesta a železnice?“  

Odpověď:  

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují následující:  

Ad bod 1. Pozemní stavební práce, dolování horniny a zeminy a jejich následný odvoz 

na pozemku parc. č. 343/2 v k. ú. Potůčky LČR nepovolily a probíhají bez souhlasu LČR 

a orgánu státní správy lesů. 



Ad bod 2. Pozemek parc. č. 301/2 v k. ú. Potůčky je ve vlastnictví pana M. P. 

a pozemek parc. č. 301/1 v k. ú. Potůčky je ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit 

pro Státní pozemkový úřad. Vzhledem k tomu, že k předmětným pozemkům LČR nepřísluší 

právo hospodařit, LČR nevydaly souhlas s pozemními pracemi na dotčených pozemcích 

a LČR tudíž ani není známa částka, ze jakou je hornina z pozemků odprodávána. 

Ad bod 3. Jelikož nebyl k uvedené nezákonné činnosti udělen žádný souhlas LČR, nebyl v této 

záležitosti ani vypracován statický posudek. 

 LČR vyzvaly pana M. P. k okamžitému ukončení veškerých stavebních prací 

na předmětném lesním pozemku s tím, že se dopouští protiprávního jednání, a zároveň také 

podaly podnět k šetření na Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, a na místně 

příslušný Stavební úřad v Perninku se žádostí o spolupráci a prošetření vzniklé situace. 

Dotaz č. 3 

 „Žádám o poskytnutí informace, zda nemovitosti zapsané na listech vlastnictví, jež tvoří 

přílohu žádosti (tj. LV č. 1328 pro obec Chrastava, k. ú. Dolní Chrastava a LV č. 530 pro obec 

Chrastava a k. ú. Chrastava II vedený u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální 

pracoviště Liberec)  

A) byly kdy předmětem uplatněného restitučního nároku ve smyslu zvláštních zákonů 

(zejména ve smyslu zákonů č. 229/1991 Sb., č. 173/1991 Sb., č. 298/1990 Sb., 

č. 403/1990 Sb., č. 87/1991 Sb., č. 92/1991 Sb., č. 243/1992 Sb., č. 165/1997 Sb., 

č. 212/2000 Sb., č. 212/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů); 

B) byly kdy předmětem vlastnictví či majetkového nároku církve, zejména ve smyslu 

majetkového vypořádání dle zákonů č. 229/1991 Sb., a č. 428/2012 Sb.“ 

Odpověď:  

 K bodu A) Vaší žádosti LČR sdělují, že co se týče restitučních nároků dle zákona 

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoP“), a dalších Vámi uváděných zákonů LČR 

nedisponují potřebnou databází. Oprávněné osoby měly své nároky dle ZoP uplatnit 

u pozemkových úřadů, které o nich rozhodují ve správním řízení. 

 K bodu B) žádosti LČR sdělují, že v katastrálním území Dolní Chrastava 

a katastrálním území Chrastava II neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle zákona 

č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Dotaz č. 4 

 „Žádám o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(i)  zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, týkající se pozemků parc. 

č. 744/173, parc. č. 744/376, parc. č. 744/378 v katastrálním území Kolovraty, obec Praha 

(„Restituční nároky“); 



(ii) pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedeným nemovitostem LČR evidují, žádáte nás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 

(iii) v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky řízení 

a u kterého soudu řízení probíhá.“ 

Odpověď:  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Kolovraty neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 5 

 „Žádám o poskytnutí informací, resp. vyjádření, zda byly u LČR uplatněny jakékoliv 

církevní restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, v platném znění (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), 

které by se jakýmkoliv způsobem dotýkaly jakékoliv z nemovitostí vedených na listu vlastnictví 

č. 1859, pro katastrální území Uhříněves, zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město 

Prahu, Katastrální pracoviště Praha (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, prosíme 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 Uhříněves neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 6 

 „Žádám o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(i)  zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, týkající se pozemků 

par. č. 235/3, parc. č. 235/4, parc. č. 235/5, parc. č. 235/6, parc. č. 241/2, parc. č. 244, 

parc. č. 245, parc. č. 1899/2, parc. č. 2246/2, parc. č. 239, parc. č. 240, parc. č. 241/1, 

vše v k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, obec Dobrá („Restituční nároky“); 



(ii) pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedeným nemovitostem LČR evidují, žádáme Vás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 

(iii) v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky řízení 

a u kterého soudu řízení probíhá.“ 

Odpověď:   

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Dobrá u Frýdku-Místku 

evidují výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích, která se týká 

pozemku dle PK p. č. 116. 

 Výzvu oprávněné osoby LČR obdržely v říjnu 2013, po uzavření dohody byla nemovitá 

věc vydána v oprávněné osobě v červenci 2014. Soudní spor není evidován.  

Dotaz č. 7 

 „Žádám o poskytnutí informací, zda byly u LČR uplatněny jakékoliv církevní restituční 

nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi, v platném znění (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), které by se 

jakýmkoliv způsobem dotýkaly jakékoliv z nemovitostí vedených na listech vlastnictví č. 574, 53 

a 431 pro katastrální území Karlín, zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 

Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Nemovitosti“). 

 Příslušné listy vlastnictví tvoří přílohu této žádosti. 

 U Nemovitostí jsou v současné době v katastru nemovitostí jako vlastníci evidovány 

soukromé osoby. 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 Karlín neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

 

Dotaz č. 8 

 Žádám postupem a za podmínek dle ZSPI o zpřístupnění následujících informací:  

1. Kolik m3 vysoutěžila firma UNILES v tendrech vyhlášených LČR od roku 2018? 

2. Kolik m3 firma UNILES vytěžila od roku 2018 včetně roku 2021? 

3. Za jakou cenu za m3? 



4. Na kolik procent v jednotlivých letech 2018-2021 (do června 2021) byla plněna těžba dřeva 

na všech SÚJ, která vyhrála firma UNILES? 

5. Kolik smluvních pokut a sankcí bylo vůči firmě UNILES uplatněno za období 2018-2021 (do 

června 2021) za neplnění smluvních ustanovení? např. za pozdě nebo vůbec neprovedené těžby 

kůrovcem napadaného dříví, za pozdě asanované dříví, za pozdě odvezené dříví, 

za neprovedené potěžební úpravy, za neuklizené paseky po těžbě atd. 

Odpověď:   

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují následující:  

Ad bod 1. 

      V tendrech vyhlášených od roku 2018 vysoutěžila firma UNILES, a.s., se sídlem 

Jiříkovská 913/18, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 473 07 706, dále jako „UNILES“ 

celkem 6 327 600 m3 dříví. 

Ad bod 2. 

 Firma UNILES vytěžila od roku 2018 do 6/2021 celkem 4 404 000 m3 dříví. 

Ad bod 3. 

 Cena těžby dříví činí 206 Kč/m3. 

Ad bod 4. 

 

Ad bod 5. 

Za období 2018-2021 (do června 2021) bylo uplatněno 227 smluvních pokut a sankcí 

vůči firmě UNILES za neplnění smluvních ustanovení. 

 V odpovědích na body 2.-5. jsou zahrnuty veškeré zakázky realizované firmou UNILES 

v letech 2018-6/2021, a to na základě zakázek vysoutěžených v požadovaném období, ale i 

v období požadovanému předcházejícím.                           

Dotaz č. 9 

 „Žádám o poskytnutí informací, resp. vyjádření, zda byly u LČR uplatněny jakékoliv 

církevní restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, v platném znění (dále jen „Zákon o církevních restitucích“), 

které by se jakýmkoliv způsobem dotýkaly jakékoliv z nemovitostí vedených na listu vlastnictví 

č. 5840, pro katastrální území Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský 

kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary (dále jen „Nemovitosti“). 

 Příslušný list vlastnictví tvoří přílohu této žádosti. 

 U Nemovitostí je v současné době v katastru nemovitostí jako vlastník evidována 

soukromá právnická 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.  
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 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 Karlovy Vary neevidují 

žádnou výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

 

Dotaz č. 10 

 „Žádám postupem a za podmínek dle ZSPI o sdělení, zda LČR evidují vůči lesním 

pozemkům zapsaným na níže uvedených listech vlastnictví: 

i) restituční nároky dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů; a  

ii) restituční nároky dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen 

„Restituční nároky“); 

 vyjma Restitučních nároků uplatněných ze strany paní Marie-Éve Jirat-Wasiutynski, 

 nar. 6. 2. 1975 a/nebo panem Andrew Jirat-Wasiutynski, nar. 20. 10. 1971.  

 Konkrétně jde o lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí na: 

• LV č. 105 v kat. území Zátyní; 

• LV č. 103 v kat. území Zátyní; 

• LV č. 265 v kat. území Zakšín; 

• LV č. 155 v kat. území Vrchovany; 

• LV č. 182 v kat. území Tuhanec; 

• LV č. 262 v kat. území Tuhaň u Dubé; 

• LV č. 212 v kat. území Pavličky; 

• LV č. 248 v kat. území Osinalice; 

• LV č. 865 v k. ú. Nedamov; 

• LV č. 578 v kat. území Lhůta u Dřevčic; 

• LV č. 271 v kat. území Chlum u Dubé; 

• LV č. 1241 v kat. území Dubá; 

• LV č. 130 v kat. území Domašice; 

• LV č. 129 v kat. území Domašice; 

• LV č. 317 v k. ú. Deštné u Dubé.  

 V případě, že LČR vůči nemovitostem evidovaným na shora vyjmenovaných listech 

vlastnictví žádné Restituční nároky, kromě Restitučních nároků pana a paní Jirat-Wasiutynski 

neeviduje, dovoluji si Vás požádat o písemné potvrzení této skutečnosti, tj. potvrzení 

o neexistenci Restitučních nároků.“  

Odpověď:   

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují následující: 



 K bodu i) Vaší žádosti LČR sdělují, že co se týče restitučních nároků dle zákona 

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoP“), LČR nedisponují potřebnou databází. 

Oprávněné osoby měly své nároky dle ZoP uplatnit u pozemkových úřadů, které o nich 

rozhodují ve správním řízení. 

 K bodu ii) žádosti LČR sdělují, že v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Zátyní, 

Zakšín, Vrchovany, Tuhanec, Pavličky, Osinalice, Nedamov, Chlum u Dubé a Domašice 

neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZCR“). 

 V případě k. ú. Lhůta u Dřevčic se jedná pravděpodobně o chybu v psaní, správně má 

být Lhota u Dřevčic – ani v tomto k. ú. neevidují LČR žádnou žádost oprávněné osoby 

dle ZCR.  

 Naopak žádost oprávněných osob dle ZCR LČR evidují v k. ú. Tuhaň u Dubé 

(pozemky dle PK p. č. 401, 404/2, 404/7, 406/2, 849, 1405, 1343, 396, 397, 399, 401, 404/1, 

406/1, 407, 414, 415, 604, 605, 606, 1336, 1343 a 409/2), v k. ú. Dubá (pozemky dle PK p. č. 

1191, 1949, 1951, 1952/1, 1952/2, 1952/3, 1952/4, 1722/1 a 1722/12) a v k. ú. Deštná 

u Dubé (pozemky dle PK p. č. 170, 171/1, 178, 182, 183, 184, 187, 260, 262, 265, 268, 269, 

275, 288, 289/1, 289/2, 291, 293/1, 293/2, 295, 297, 298, 299, 300/1, 1307, 1316, 289/5, 289/8, 

289/11, 242/2, 224/2, 242/4, 222/2, 186/2, 186/4, 286/2, 213 a 231/1). 

Dotaz č. 11 

 „Žádám postupem a za podmínek dle ZSPI o poskytnutí následujících informací:  

 Byl LČR poskytnut a předán klíč k uzamykatelné závoře umístěné na pozemku 

parc. č. 1036/3 v k. ú. Velká Úpa II, v obci Pec pod Sněžkou dle rozhodnutí Městského úřadu 

Trutnov, odboru výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, č.j. MUTN 11995/2021 

ze dne 12. února 2021? Máte volný přístup na komunikaci umístěnou na výše specifikovaném 

pozemku?“ 

 Odpověď:  

 K Vaší žádosti Vám LČR po prověření sdělují následující:   

 Vzhledem k tomu, že LČR nevykonávají právo hospodařit k žádnému pozemku, který 

by s předmětnou parcelou ležící na území Krkonošského národního parku sousedil, 

klíč k předmětné uzamykatelné závoře umístěné na pozemku parc. č. 1036/3 v k. ú. Velká 

Úpa II, v obci Pec pod Sněžkou, nemají k dispozici a ani o jeho předání nežádaly.   

Dotaz č. 12 

 „Žádám postupem a za podmínek dle ZSPI o poskytnutí informací, zda LČR neevidují 

žádné informace o uplatněných restitučních nárocích dle zákona č. 428/2012 Sb. nebo o dosud 

probíhajících, resp. neukončených restitučních řízeních nebo probíhajících restitucích dle výše 

uvedeného zákona ohledně pozemků uvedených v Příloze č. 1 této žádosti. 

Příloha č. 1 Seznam pozemků: 

Katastrální území Štěrboholy – pozemky parc. č. 378/3, 378/27, 378/28, 378/29, 378/30, 

378/43, 378/44, 378/45, 378/46, 378/47, 378/48, 378/49, 378/50, 378/51, 378/52, 378/53, 

378/54, 378/55, 378/56, 378/57, 378/58, 378/60, 378/61, 378/62, 378/63, 378/64, 378/93, 



378/99, 378/100, 378/101, 378/102, 378/103, 378/127, 378/128, 378/129, 413, 378/10, 378/65, 

410, 411/2, 412. 

Katastrální území Dolní Měcholupy – pozemky parc. č. 718/6, 718/9, 718/114, 718/115, 

718/116, 718/153, 718/154, 718/155, 718/156, 718/167, 719/5.“  

Odpověď:  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Štěrboholy ani v katastrálním 

území Dolní Měcholupy neevidují žádnou výzvu oprávněné osoby dle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů 

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

předpisů. 

Dotaz č. 13 

 „Žádám o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(iv)  zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemku parc. č. 310/76, jehož součástí je stavba č.p. 

1122, pozemku parc. č. 310/77, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. a pozemku parc. 

č. 310/176, vše v k. ú. Michle, obec Praha („Restituční nároky“); 

(v) pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedeným nemovitostem LČR evidují, žádáte nás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 

(vi) v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky řízení 

a u kterého soudu řízení probíhá. 

Odpověď:  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Michle neevidují žádnou 

výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích. 

Dotaz č. 14 

 „Žádám o sdělení následujících informací týkajících se uplatnění restitučních nároků, 

in concreto: 

(vii)  zda LČR evidují nějaké vznesené restituční nároky podle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „Zákon 

o církevních restitucích“) týkající se pozemků parc. č. 470 (jehož součástí je stavba bez 

čp./če(, st. 471 (jehož součástí je stavba bez čp/če), st. 472 (jehož součástí je stavba bez 

čp/če), st. 473 (jehož součástí je stavba bez čp/če), st. 474 (jehož součástí je stavba bez 

čp/če), st. 475 (jehož součástí je stavba bez čp/če), st. 476 (jehož součástí je stavba bez 

čp/če), st. 477 (jehož součástí je stavba bez čp/če), st. 478 (jehož součástí je stavba bez 

čp/če), 3214, 3216, 3217, 3218 a 3250 v k. ú. Hamry na Šumavě, obec Hamry (dále jen 

„Restituční nároky“); 



(viii) pokud nějaké Restituční nároky k výše uvedené nemovitosti LČR evidují, žádáte nás 

o informaci, kdy byly Restituční nároky uplatněny, kdy bylo o uplatněných restitučních 

nárocích rozhodnuto, popř. zda řízení o Restitučních nárocích stále probíhá a o sdělení 

spisových značek, pod kterými Restituční nároky LČR evidují; 

(ix) v případě, že byly Restituční nároky uplatněny u soudu, tak o sdělení spisové značky řízení 

a u kterého soudu řízení probíhá. 

 

Odpověď:  

 K Vaší žádosti Vám LČR sdělují, že v katastrálním území Hamry na Šumavě evidují 

pouze výzvu oprávněné osoby dle Zákona o církevních restitucích, která se týká pozemku 

dle PK p. č. 1470/2.  

 Výzvu oprávněné osoby LČR obdržely v únoru 2014, dohoda o vydání uzavřena nebyla. 

Soudní spor není evidován.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


