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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 1. února 2021 Vaši
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. Ve své žádosti požadujete poskytnout:
a) Informace o historickém a současném využití pozemku p. č. 156 v k. ú. Veleslavín
(č. 729353), který je ve vlastnictví Ministerstva životního prostředí ČR, jsou-li k dispozici
b) Informace o plánovaném využití pozemku, uvedeném v odst. 1, jsou-li k dispozici.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Pozemek s provizorním objektem, sestávajícím z dvaceti tří UNIMO buněk a jednoho
schodišťového modulu s elektro přípojkou, vodovodní přípojkou a napojením na kanalizační síť,
získalo ministerstvo bezúplatným převodem z Českého ekologického ústavu, státní příspěvkové
organizace, v roce 2001.
Ministerstvo objekt využívalo jako ubytovnu pro své zaměstnance a v roce 2009 na objekt
vydalo rozhodnutí o nepotřebnosti dle §14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Objekt byl nabídnut ostatním organizačním
složkám státu a státním organizacím.
Vzhledem k tomu, že o objekt neprojevily zájem žádné organizační složky státu ani státní
organizace, bylo provedeno ze strany ministerstva výběrové řízení na jeho prodej právnickým
a fyzickým osobám. Výběrové řízení vyhrála v roce 2010 společnost REO s.r.o. s tím, že celý
objekt sama demontovala a odvezla.
Na pozemku zůstaly po provizorním objektu betonové základové pasy na ploše cca 157 m2,
vodoměrná šachta s funkčním vodoměrem, objekt ze skruží a nefunkční zakončení původní
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veřejné elektro přípojky na hranici pozemku. Aktuálně se na pozemku nachází zvýšený val
u sousedního domu v ulici Pod Dvorem, několik vzrostlých stromů a náletová zeleň s oplocením.
Pozemek je ze strany ministerstva udržován a jsou na něm prováděny nejnutnější udržovací
práce.
Jelikož se doposud nepodařilo nalézt vhodnější využití pozemku v rámci resortu ministerstva,
bude v roce 2021 ze strany ministerstva uvažováno o podání návrhu na vydání rozhodnutí
o jeho trvalé nepotřebnosti a předání pozemku na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, a to v souladu se zákonem 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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