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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 9.března 2020 Vaši 

žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), týkající se 

poskytnutí informací ve věci nemovitosti– v současnosti zapsáno v kú: stavební pozemek 

č.447/1 v k.ú Albrechtice v Jizerských horách, pro obec Albrechtice v Jizerských horách, jehož 

součástí je stavební objekt č.ev. 702 (dále jen „Nemovitost“); v katastru nemovitostí je 

nyní zapsáno vlastnické právo pro ČR a příslušnost hospodařit s majetkem státu Agentura 

ochrany přírody a krajiny České republiky. 

Ve své žádosti požadujete poskytnutí konkrétně těchto informací: 

a. Předávacího protokolu o stavu nemovitosti číslo budovy 702 Albrechtice v Jizerských 

horách, kdy došlo dne 26.7.2000 (návrh na zápis v do katastru nemovitostí dne 

1.8.2000) k předání práva hospodaření k Nemovitosti z Ústavu pro jazyk český, 

Akademie věd České republiky na Ministerstvo životního prostředí České republiky – 

Správa chráněných oblastí, IČ: 62933582. Viz příloha. 

b. Předávacího protokolu o stavu nemovitosti číslo budovy 702 Albrechtice v Jizerských 

horách, kdy došlo dne 1. 1. 2006 na organizační složku státu Agentura ochrany přírody 

a krajiny České republiky, IČ: 62933591, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 – 

Chodov. 

 

Dále v žádosti upozorňujete na historickou hodnotu předmětné Nemovitosti a uvádíte, že 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR“) tuto Nemovitost nevyužívá a ani 

neudržuje, v důsledku čehož může úplně zaniknout. 
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K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

V příloze Vám posíláme požadovaný předávací protokol Akademie věd České republiky, Ústavu 

pro jazyk český, o předání rekreačního objektu Albrechtice v Jizerských horách Správě 

chráněných krajinných oblastí ze dne 16. srpna 2000.  

Pokud jde o předávací protokol, kdy došlo k předání práva hospodaření k Nemovitosti na AOPK 

ČR, ministerstvo požadovaným protokolem nedisponuje (a ani nemá zákonnou povinnost jím 

disponovat). V tomto bodě Vaší žádosti Vám doporučujeme, abyste se obrátila přímo na AOPK 

ČR.  

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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