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Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 10.04.2017 (doručena 10.04.2017 e-mailem)
Paní V. M. žádala o poskytnutí následujících informací týkajících se Vašich pozemků p.č. 1432 a
1434 v katastrálním území Nakolice:
1. Kontroloval Fond, po komplexní pozemkové úpravě KÚ Nakolice v roce 2010, právní důvod
užívání Vašich pozemků společností Agrobiologica, s.r.o. celých dalších 7 let?
2. Má Fond dokument, na jehož základě jsou společnosti Agrobiologica, s.r.o., od roku 2010 do
současnosti přidělovány dotace za hospodaření na Vašich pozemcích? V případě, že
dokument má, pak žádáte o doručení jeho kopie.
Vzhledem k tomu, že u otázky č. 2 nebylo zcela jasné, jaký konkrétní dokument je požadován,
zaslali jsme Vám dne 18.4.2017 pod č.j. SZIF/2017/0292375 Výzvu k upřesnění žádosti o
poskytnutí informace. Na tuto výzvu jsme od Vás obdrželi dne 20.4.2017 odpověď, která byla
zaevidována pod č. j. SZIF/2017/0300898, a ve které jste požadovaný konkrétní dokument
neupřesnila, proto Fond dovodil, že požadujete Jednotné žádosti.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 27.04.2017
1. Komplexní pozemková úprava řeší vztahy vlastnické a LPIS řeší vztahy uživatelské.
Vyhlášená komplexní pozemková úprava tedy nutně neznamená změnu v užívání pozemků.
Pokud proběhnou na pozemcích nějaké změny, tak tuto skutečnost je povinen ze zákona
hlásit uživatel pozemků. Podnět může dát rovněž třetí osoba, např. vlastník pozemků. Pokud
nikdo změny neohlásí, nemá Fond důvod předjímat, že k nějakým změnám došlo a kontrolu
tedy neprovádí.
2. Dotace z EU jsou příjemcům vypláceny na základě Jednotné žádosti. Všechny Jednotné
žádosti společnosti Agrobiologica, s.r.o. a potvrzení o jejich přijetí od roku 2010 do
současnosti Vám zasíláme v příloze. K tomu, aby byly dotace vyplaceny, uživatel pozemků
souhlas vlastníka nepotřebuje.
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