Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 09. 10. 2014 (doručeno 09. 10. 2014 e-mailem)
Na svou žádost o poskytnutí informací ve věci převodu ucelených půdních bloků jsem od
SZIF obdržel vyjádření ze dne 7. října 2014, které považuji za zcela nedostatečné, jelikož
v žádném případě neobjasňuje nesprávný úřední postup SZIF ve věci převodu ucelených
půdních bloků. Zasílám Stížnost na postup SZIF v rámci nesprávného úředního postupu
ve věci převodu ucelených půdních bloků, a to včetně žádosti o poskytnutí informací dle
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 21. 10. 2014
k Vašemu dopisu ze dne 09. 10. 2014 ve věci „Stížnost na postup SZIF v rámci
nesprávného úředního postupu ve věci převodu ucelených půdních bloků, a to včetně
žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů“ Vám sdělujeme, že vzhledem k uvedení
stížnosti na postup i nové žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
v jednom dopise a z důvodu odlišnosti postupu při vyřizování stížností a žádostí o
informace, po dohodě s Ministerstvem zemědělství, Vaši žádost vyřizuje Státní
zemědělský intervenční fond (dále jen Fond).
Váš podnět týkající se obhospodařování půdních bloků v užívání pana M. P. byl postoupen
oddělení inspekční služby, které podnět vyšetří. O tomto jsme Vás již informovali
dopisem ze dne 07. 10. 2014.
K problematice výměry a užívání půdního bloku lze uvést, že zákon č. 252/2000 Sb. v §
3a odst. (3) uvádí: „Základní jednotkou evidence půdy je půdní blok o minimální výměře
0,1 ha, který představuje, a) souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy
zřetelně v terénu oddělenou zejména lesním porostem, zpevněnou cestou, vodním
útvarem povrchových vod nebo zemědělsky neobdělanou půdou, popřípadě obsahuje
krajinný prvek podle § 3a odst. (4), pokud se nachází uvnitř půdního bloku“, v odstavci
(5) je uvedeno „U půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku se eviduje a) identifikační
číslo půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, b) výměra, c) uživatel.
Dohodu o náhradním užívání uzavírají mezi sebou uživatelé půdních bloků. Vzhledem ke
skutečnosti, že nedošlo k dohodě týkající se užívání daného půdního bloku mezi Vámi a
panem Přibíkem byl půdní blok rozdělen na základě Vaší výpovědi z nájmu. Tímto vznikly
na Vašich pozemcích dva nové půdní bloky.
Nájemní smlouva je vztah mezi vlastníkem - pronajímatelem a nájemcem a je na nich,
jak si vzájemně upraví tento smluvní vztah. SZIF na základě předložení nájemních smluv
vytvoří půdní blok.
Vámi uvedený půdní blok vznikl přede dnem 10. 11. 2005, kdy nabyla účinnosti novela
zákona o zemědělství č. 441/2005 Sb. Před tímto datem nebyla pro uživatele stanovena
povinnost v případě registrace nového půdního bloku v Evidenci využití zemědělské půdy
podle uživatelských vztahů (LPIS) doložit právní důvody užívání pozemků. Tato povinnost
v současné době existuje a každý uživatel musí doložit právní důvod užívání pozemku
v daném půdním bloku.

