
šrí MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Weil fisll ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze 13. dubna 2018

Váš dopis ze dne: 4. 4. 2018

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 4. dubna 2018, evidované pod č.j.: ve věci stavu připravované

privatizace vrtů IDA I a IDA II, které se nacházejí v k ú. Běloves v obci Náchod

a souvisejících řízení, Vám sděluji následující:

V lázeňské oblasti Běloves se Česká republika považuje za vlastníka jímacích

vrtů minerální vody IDA I a IDA II včetně čerpací šachtice, s právem hospodaření

pro státní podnik BALMED Praha, s.p. Ministerstvo zdravotnictví při kontrole informací

uvedených v katastru nemovitostí zjistilo, že obchodní společnost Běloveské lázně, a.s.

(nyní Lázně Běloves a.s.) provedla v červnu roku 2016 zápis stavby čerpací šachtice jako

součást pozemku p. č. st. 697 (dříve pozemek p. č. 738) v katastrálním území Běloves.

V důsledku toho došlo k neoprávněnému snížení rozsahu majetku státu. Z důvodu, že

obchodní společnost Lázně Běloves a.s. učinila sporným vlastnictví čerpací šachtice,

podal dne 31. ledna 2017 státní podnik BALMED Praha, s.p. u příslušného soudu žalobu

o určení vlastnického práva. Při ústním jednání v červenci 2017 soud žalobce (BALMED

Praha, s.p.) a žalovanou (Lázně Běloves a.s.) vyzval kjednání. V této souvislosti se dne

15. srpna 2017 uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví jednání o vrtech IDA I a IDA II

včetně čerpací šachtice za účelem řešení majetkoprávních záležitostí. Zjednání

vyplynulo, mimo jiné, že je nutné ujasnit majetek, na který je podána žaloba o určení

vlastnického práva a v této souvislosti upravit žalobní petit.
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Vzhledem k probíhajícímu soudnímu řízení je do doby jeho ukončení pozastaveno

projednávání způsobu privatizace vrtů IDA I a IDA II včetně čerpací šachtice.
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