Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 21.09.2016 (doručeno 21.09.2016 e-mailem)

Paní K. T. žádala o poskytnutí informace, zda byla na pozemky parc.č.1612, 1613, 1614, 1615/1,
1616, 1617, 1619, 1620, 1621 a 1622 k.ú. Hošťálkovice poskytnuta dotace? Pokud ano, tak
jaká, kdo je příjemce, jaké jsou podmínky dotace a jaké jsou povinnosti příjemce dotace.
Dále žádala o sdělení, jak má být tato půda udržována (sečení, mělká orba, hluboká orba) a jak
často (zda 1 x ročně, 2 x ročně).
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 06.10. 2016
Uživatelem pozemků Vámi vyjmenovaných parcelních čísel je A. L., 748 01 Hlučín. Všechna tato
parcelní čísla jsou zahrnuta do jednoho tzv. dílu půdního bloku (dále jen DPB) vedeného
v evidenci zemědělské půdu LPIS pod číslem (470-1090) 5701 s deklarovanou kulturou „U“, což
je úhor.
Na takto deklarovaném pozemku je uživatel, resp. příjemce dotací povinen dodržovat tyto
zásady:
Jelikož se jedná o úhor využívaný v ekologickém zájmu, je stanoveno, že příjemce dotace může
vést takto deklarovaný DPB v zemědělské kultuře úhor po dobu maximálně tří let, přičemž je
závazné, že plocha tohoto DPB musí být:




zemědělsky udržována od 1. 1. prvního kalendářního roku úhoru (tento DPB zařazen ke dni
23. 4. 2015) do 15. 7. posledního kalendářního roku úhoru,
kulturní porost plodiny musí být založen nejpozději 1. 6. v roce podání žádosti,
do 31. 10. posledního kalendářního roku úhoru musí být založen porost ozimé plodiny.

Zároveň je na to tomto DPB zakázána zemědělská produkce (pěstované plodiny nesmí být
sklizeny, spaseny ani odstraněny), lze jej však mulčovat nebo zapravit (zjednodušeně zaorat)
pro tzv. zelené hnojení, musí být zabráněno šíření plevelů v souladu s požadavky zákona o
rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb. a je zde zakázána aplikace hnojiv a prostředků na ochranu
rostlin (POR – velmi zjednodušeně postřiků).
Přehled vyplacených dotací Vám zasíláme v přiložené tabulce.
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