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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím č. 24/2016 

Č.j.:  MJ/55277/2016  
    

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 

 

Dne 25.10.2016 obdržel Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí žádost o poskytnutí 

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“).  

 

 

 

Žádost o informace ve věci: 

 

Československá provincie Chudých školských sester naší Paní, 

jako vlastník lesních a zemědělských pozemků parcela číslo 273/8, 357/10, 362/7, 376, 378/2 a 428/4, 

to vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 

pracoviště Jeseník na listu vlastnictví 116 pro katastrální území Kamenička u Bílé Vody, obec Bílá 

Voda, 

 

tímto žádá nadepsaný orgán státní správy myslivosti, aby ve smyslu §2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb. 

o svobodném přístupu k informacím sdělil: 

 

- do kterých honiteb byly přičleněny shora uvedené honební pozemky Československé provincie 

Chudých školských sester naší Paní, 

- kdo je držitelem těchto honiteb, 

- kdo je uživatelem těchto honiteb, 

- případně jakou náhradu platí držitelé těchto honiteb vlastníkům přičleněných honebních pozemků, tj. 

v jaké výši Kč/ha/rok, zejména pak Státnímu pozemkovému úřadu a Lesům České republiky s.p. za 

přičleněné pozemky v jejich správě. 

 

Tuto žádost Československá provincie Chudých školských sester naší Paní odůvodňuje tím, že jí byly 

vydány shora uvedené lesní a zemědělské pozemky v katastrálním území Kamenička u Bílé Vody, které 

zřejmě jsou přičleněny honiteb a Československá provincie Chudých školských sester naší Paní hodlá 

požadovat náhradu za přičlenění těchto jejich honebních pozemků minimálně ve výši náhrad, které 

jsou vypláceny za přičlenění honebních pozemků ve správě Státního pozemkového úřadu a Lesů České 

republiky, s.p. 

 

Právní zástupce Československé provincie Chudých školských sester naší Paní žádá nadepsaný orgán 

státní správy myslivosti o zaslání požadovaných údajů do datové schránky právního zástupce jak je 

uvedena v záhlaví tohoto dopisu. 
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Poskytnuté informace: 

 

 

 

Výrok I. 

 

Zemědělské pozemky ve Vašem vlastnictví p.č. 357/10, 362/7, 376, 378/2 a 428/4, v k.ú. Kamenička u 

Bílé Vody jsou, součástí honitby Bílá Voda – pole, jejímž držitelem je Honební společenstvo Bílá 

Voda, IČO 452 12 023, doručovací adresa Lidická 553, 790 70 Javorník. Uživatelem této honitby je 

Myslivecké sdružení Rychleby,   IČO 227 46 722, doručovací adresa Lidická 553, 790 70 Javorník. 

 

Lesní pozemek ve Vašem vlastnictví p.č. 273/8, v k.ú. Kamenička u Bílé Vody je součástí honitby 

Bílá Voda – les, jejímž držitelem jsou Lesy České republiky, s.p., IČ 421 96 45, se sídlem Přemyslova 

1106, 501 68 Hradec Králové. Uživatelem této honitby je D. P. Nádražní 204, 790 70 Javorník. 

 

 

Výrok II. 

 

Požadované údaje týkající se výše náhrady (nájemného) považujeme za obchodní tajemství mezi 

pronajímatelem a nájemcem honiteb a v souladu s § 9 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím je nejsme jako třetí osoba oprávněni sdělovat. 

 

 

Účastníci řízení (podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád)):   

 

Československá provincie Chudých školských sester naší Paní, 
Zahradní 1433, 684 01 Slavkov u Brna 

 

zastoupená 

Advokátní kancelář – JUDr. Leopold Petřič 
Hlavní náměstí 35/1a 

794 01 Krnov 

 

 

 

                                                      

O d ů v o d n ě n í 

 

MÚ obdržel dne 25.10.2016 žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím. Žadateli bylo vyhověno a sděleno, do kterých honiteb jeho honební pozemky patří a také 

kdo je držitelem a uživatelem těchto honiteb.  

Nevyhověno bylo žadateli v otázce sdělení výše náhrady za pozemky jiných vlastníků. Správní orgán 

považuje výši náhrady (nájemného) za obchodní tajemství mezi pronajímatelem a nájemcem a v 

souladu s § 9 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím je není jako třetí 

osoba oprávněn sdělovat. 
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P o u č e n í   o   o d v o l á n í 

 

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení 

rozhodnutí. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolacím 

orgánem je Krajský úřad Olomouckého kraje. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 

a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 82 odst. 2 správního řádu). 

 

 

 

 

 

Odbor životního prostředí 

Městský úřad Jeseník, Město Jeseník 

Karla Čapka 1147/10 

79001 Jeseník 
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