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Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. – žádost o poskytnutí informací
Tazatel žádal o poskytnutí informací:
týkající se louky, která se rozléhá v k. ú Dvory, obec Karlovy Vary na p. č. 525/84 a p. č. 525/137,
v rozsahu uvedeném žadatelem:
Bylo mu odpovězeno:
Vážený pane ****
odbor majetku města Magistrátu města Karlovy Vary obdržel dne 16. 8. 2021 Vaši žádost o
poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, týkající se louky, která se rozléhá v k. ú Dvory, obec Karlovy Vary na p.
č. 525/84 a p. č. 525/137, ve Vámi uvedeném rozsahu:
1. Majitelem této louky je podle mých informací Statutární město Karlovy Vary. Žádám o
potvrzení této informace. Majitelem parcely 525/137 je ale právnická osoba. Tato
parcela byla posekána společně s parcelou 525/84. Jsou tyto parcely nějak spojené a
obhospodařují se společně?
2. Louku podle telefonického vyjádření paní **** někdo obhospodařuje. Žádám tímto o
informaci, kdo konkrétně předmětnou louku obhospodařuje a jaké jsou podmínky
smlouvy. Pokud je to možné, kde mohu najít znění této smlouvy nebo mi tuto smlouvu
poskytnout (kopii).
3. Byla Vám ze strany Krajského úřadu nebo jiného úřadu či organizace postoupena
informace o výskytu zákonem chráněného chřástala polního na předmětné louce?
4. V případě, že Vám informace předána byla, byly podniknuty potřebné kroky a byl
informován hospodář, který na této louce hospodaří?
5. Parcely 525/142, 525/141 a 525/140 jsou také obhospodařovány daným hospodářem či
nespadají pod předmětnou smlouvu?
6. Jaký je správný postup z hlediska ochrany životního prostředí a Vašeho úřadu v
případě, kdy je zachycen výskyt chráněného živočicha na pozemku, který je ve
vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary a je dále obhospodařován na základě
smlouvy soukromým subjektem?
7. Byl v daném mnou popsaném případě na předmětné louce postup správný?
K výše uvedeným bodům č. 1. – 7. uvádíme následující:
1. Potvrzujeme, že p. č. 525/84 je ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary. Jak ve
Vaší žádosti uvádíte, majitelem p. č. 525/137 je právnická osoba – ADA Invest a. s., a
z toho důvodu informaci o společném obhospodařování výše uvedených parcel
nemůžeme potvrdit. V této věci je potřebné obrátit se na soukromého vlastníka této
parcely.

2. Předmětnou louku obhospodařuje podnikající fyzická osoba **** na základě smlouvy o
pachtu č. 9054000196 z roku 2017, kde jsou uvedeny i podmínky smlouvy, jejíž kopii
zasíláme v příloze této odpovědi.
3. Ze strany Krajského úřadu Karlovarského kraje nebo jiného úřadu, či organizace nám
nebyla předána žádná informace o výskytu zákonem chráněného živočišného druhu
(Chřástala polního) na předmětné louce,
4. a proto jsme nemohli podniknout žádné potřebné kroky k odložení seče.
5. Parcely č. p. 525/142, p. č. 525/141 a p. č. 525/140 nejsou ve vlastnictví Statutárního
města Karlovy Vary a z toho důvodu nemáme informace o jejich obhospodařování, tedy
Vám je nemůžeme poskytnout. V této věci je nezbytné obrátit se na soukromé vlastníky
výše uvedených parcel.
6. Odbor životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary prověřoval na základě
telefonického dotazu výskyt chřástala polního (Crex Crex) v předmětné lokalitě. Z toho
důvodu, že se jedná o silně ohroženého a zvláště chráněného živočicha (viz. Vyhláška
Ministerstva životního prostředí České republiky, č. 395/1992 Sb.), bylo kontaktováno
regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky v Karlových
Varech. To odboru životního prostředí sdělilo, že je tato problematika v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v kompetenci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství. Z výše uvedeného důvodu, tak bylo řešení této situace předáno tomuto
orgánu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny. Na základě informací, které
má odbor životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary k dispozici, se tento orgán
problematikou chřástala polního v předmětné lokalitě zabýval.
7. Podle výše uvedeného, v bodu 6. této odpovědi, byl postup Magistrátu města Karlovy
Vary správný.

S pozdravem
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Ing. Rostislav Matyáš
vedoucí odboru majetku města

Poplatek: náklady spojené se zpracováním a poskytnutím informace se nevyměřují
Obdrží: žadatel prostřednictvím datové schránky ****
**** Osobní údaj byl anonymizován v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a v souladu nařízení EP a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně FO v souvislosti se zpracováním OÚ (GDPR)

