
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám  
o poskytnutí následujících informací týkajících se stavby pro rodinnou rekreaci č.e.170 stojící na 
pozemku p.č. st. 267  v Katastrálním území Sedlice u Želivy vedené na LV 329: 
 
1. Jak dlouho jsou nemovitosti v majetku státu s příslušností hospodařit s majetkem  státu 
Ministerstvu financí. 
 
2. Zda je budova pravidelně pronajímána k rekreaci veřejnosti, nebo jenom                       
zaměstnancům MF. 
 
3.  Jakým způsobem je účtováno pronajímání a za jakou cenu. 
 
4.  Jak vysoký byl celkový příjem státu z pronájmů budovy za roky 2011, 2012, 2013,  2014. 
 
5.  V jakém stavebně technickém stavu je budova v současnosti. 
 
6.  Zda je budova k prodeji a za jakých podmínek. 
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 V Praze dne 19.5. 2015 
 
Č. j.: MF-22039/2015/9002/1008 IK 
 

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 Na Ministerstvo financí bylo dne 5. ledna  2015 doručeno Vaše podání se žádostí o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí "informací týkajících se stavby  
pro rodinnou rekreaci č.e.170 stojící na pozemku p.č. st. 267  v Katastrálním území Sedlice  
u Želivy vedené na LV 329: 
 
1. Jak dlouho jsou nemovitosti v majetku státu s příslušností hospodařit s majetkem  státu 
Ministerstvu financí. 
2. Zda je budova pravidelně pronajímána k rekreaci veřejnosti, nebo jenom                
zaměstnancům MF. 
3. Jakým způsobem je účtováno pronajímání a za jakou cenu. 
4.  Jak vysoký byl celkový příjem státu z pronájmů budovy za roky 2011, 2012, 2013,  2014. 
5. V jakém stavebně technickém stavu je budova v současnosti. 
6. Zda je budova k prodeji a za jakých podmínek." 
 
 K tomu Vám sděluji následující informace. 
 
 Ad 1) 
 Na základě rozsudku Městského soudu v  Praze ze dne 25. 9. 2008,  
č.j. 13 Cm 16/95-233 (PM 5. 1. 2010) bylo v.d. UNIMAX uloženo vydat 
ČR-Ministerstvu financí původně privatizovaný majetek s. p. Vodostav Praha nacházející  
se v k. ú. Sedlice u Želivi, obec Sedlice. Protože v. d. UNIMAX povinnost uloženou  
mu zmíněným rozsudkem dobrovolně nesplnilo, převzalo Ministerstvo financí výše zmíněné 
nemovitosti v k. ú Sedlice u Želivi od v. d. UNIMAX na základě notářského zápisu  
č.j. N 545/2011,  NZ 476/2011 ze dne 15. 7. 2011. 
             
 Ad 2) 
            Vzhledem k tomu, že budova není napojena na pitnou ani užitkovou vodu, je umístěna na 
cizím pozemku (Povodí Vltavy s.p.) a s ohledem na vybavení z 80. let minulého století, které 
neodpovídá běžnému standardu, není k rekreaci využívána. 
             
         Ad 3) a Ad 4) 
           Budova není vzhledem k uvedeným skutečnostem pronajímána. 
 
           Ad 5) 
           Budova je v uspokojivém stavebně technickém stavu. 
 
         Ad 6) 
             V současné době je ve schvalovacím procesu nový privatizační projekt na prodej majetku 
formou veřejné soutěže, kdy jediným kritériem bude výše nabídnuté kupní ceny. 
 


