Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 21. 01. 2015 (doručeno 22. 01. 2015 dopisem)
Na základě výše uvedeného zákona si Vás dovoluji požádat o informace týkající se zápisů
v LPIS:
1) Požadoval jsem sdělení podle jakého zákona ( právní normy ) jsou zapsány pozemky
z mého LV v k.ú. Hodonín v LPIS.
2) Podle nájemní smlouvy, kterou mi poskytla Obec Mikulčice v srpnu letošního roku,
kterou uvádíte jako zdůvodnění pronájmu pozemku v k.ú Mikulčice tento pozemek ve
smlouvě není a podle prohlášení místostarosty a hospodářky obce o dodatku smlouvy
nevěděli. Takže, poprosím o kopii tohoto dodatku z vyznačením data kdy, byl doručen na
AZV.
3) K pozemku vedenému na LV mojí manželky a bez nájemní smlouvy zapsaném v LPIS
vás opět požádám o kopii smlouvy s p. E. S. vč. data doručení na AZV. Takže znova
požaduji číslo a rok právního předpisu, podle kterého jste usoudili, že stávající zápis
v LPIS je oprávněný.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Rozhodnutí ze dne 03. 02. 2015
Státní zemědělský intervenční fond, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2
zákona č. 106/1999 Sb., svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) rozhodl o žádosti o poskytnutí informace (dále též „žádost o
informace“) pana Ing. M. M. (dále jen „žadatel“), podle ustanovení §11 odst. 3, §15 odst.
1, § 20 odst. 4 písm. a) zákona ve spojení s ustanovením § 67 a násl. správního řádu,
takto: Žádost o poskytnutí informace žadatele ze dne 21. 01. 2015 týkající se právního
užívání pozemků se částečně odmítá.
Dne 22. 01. 2015 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále
Fond) žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění. V souladu s § 11 odst. 2 písm. a)
zákona povinný subjekt (Fond) informaci neposkytne, pokud jde o informaci, která byla
předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že
s poskytnutím informace souhlasí. V daném případě se jedná o nájemní smlouvy, přičemž
podání těchto informací není povinností uloženou zákonem.
Dále Vám sdělujeme:
1) Pozemky v k.ú. Hodonín jsou zapsány v LPIS na podkladě zákona č. 252/1997 Sb., o
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Řízení o aktualizaci LPIS zahájené z podnětu
společnosti ZENERGO Energy s.r.o. vyvolalo spor s dosavadním uživatelem ZP Mikulčice
a.s. Řízení je již ukončeno pravomocným rozhodnutím ministra zemědělství Tímto
rozhodnutím nebylo vyhověno námitkám podaným společností ZENERGO Energy s.r.o. a

námi vydané oznámení o neprovedení ohlášené změny evidovaných údajů v evidenci
půdy nabylo právní moci.
2) Dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne 18. 08. 2008 podepsaný dne 15. 03. 2012
týkající se rozdělení pozemku a vzniku nové parcely v k.ú. Mikulčice jsme obdrželi od ZP
Mikulčice a.s., dosavadního uživatele pozemku zapsaného v LPIS, e-mailem dne 14. 10.
2014. Dodatek nám byl zaslán z důvodu našeho vyžádání doložení právních důvodů
užívání pozemku zapsaného v LPIS, a to za účelem zpracování odpovědi na Vaši první
žádost o informaci zaslanou na Ministerstvo zemědělství.
3) Právní důvody užívání k pozemku v k.ú. Mikulčice Vám byly sděleny na Vaši žádost o
informaci již v první odpovědi Regionálního pracoviště SZIF. Nájemní smlouva uzavřená
mezi paní E. S. a ZP Mikulčice a.s. byla doručena na Regionální pracoviště SZIF e-mailem
dne 14. 10. 2014.

