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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 19.01.2018 (doručena 24.01.2018 dopisem)
Pan Ing. J. R. žádal o poskytnutí informací, týkajících se pozemků v k. ú. Křivá Voda, Podlesí
město a Branná u Šumperka, které jsou v KN vedeny na Vaše jméno, dále upřesnění údaje o
dotacích:
1. k.ú. Podlesí – město, p. č. 368, p. č. 371, p. č. 374
Na těchto pozemcích byl v evidenci půdy LPIS zapsán jako uživatel pan M. K., Jindřichov, do
roku 2016. Na základě jakého rozhodnutí Fondu byl zapsán (provedena změna) do LPIS, na
základě jakého právního důvodu užívání půdy a kdo změnu ohlásil?
2. k.ú. Křivá Voda, v evidenci půdy LPIS, DPB 9507/65, DPB 9507/50, DPB 9507/45, DPB
9402/54
Na těchto pozemcích – dílech půdních bloků byl proveden tzv. 2. audit dne 12.4.2013. Prosím o
informaci o správním řízení, které předcházelo tomuto auditu a na základě kterého byly
provedeny změny v evidenci půdy, na základě jakého právního důvodu užívání půdy a kdo
změnu ohlásil?
3. k.ú. Branná u Šumperka, v evidenci půdy LPIS, DPB 5606/1
Na tomto pozemku byl do roku 2016 zapsán jako uživatel pan A. P., Branná. Na základě jakého
rozhodnutí Fondu byl zapsán do LPIS, na základě jakého právního důvodu užívání půdy a kdo
změnu ohlásil?
4. Dotace M. R., Olomouc
Na webové stránce SZIF jsou uvedeni zemědělci, jimž poskytuje Fond dotace. Konkrétně
v případě paní M. R. je uvedena částka 2.569.612,35 Kč. V nadpisu je uveden údaj – fiskální rok
2015, ale v podrobnostech rok 2016. Za jaké období hospodaření je uvedená částka poskytnuta?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 05.02.2018
1. k.ú. Podlesí – město p.č. 368, p. č. 371 a p. č. 374
Ze spisu vyplývá, že dne 28.4.2009 se na tehdejší Agenturu pro zemědělství a venkov Šumperk
dostavil pan M. K., který ohlásil do LPIS užívání půdního bloku 9507/2 (560-1060). Tento
PB mimo jiné obsahoval i parcely č. 368, 371 a 374 v k.ú. Podlesí – město. Pan M. K.
vlastnoručně podepsal Čestné prohlášení o stavu pozemku k 30.6.2003 a Ohlášení v evidenci
půdy. Zda byly k tomuto ohlášení předloženy právní důvody užívání nejsme schopni doložit,
jelikož se ve spise písemné kopie nájemní smlouvy, popř. jiné právní důvody užívání nenachází.
Vlastník pozemků do dubna 2016 užívání parcel panem M. K. nerozporoval. Povinnost zkoumání
právního důvodu užívání pozemků evidovaných v rámci evidence půdy, tj. předložení právního
důvodu užívání, je ze strany Fondu dle § 3g odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů vyžadována pouze v případech kolize, kdy ohlášení
změny je v rozporu s údaji vedenými v evidenci půdy nebo jiným ohlášením změny.
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2. k.ú. Křivá Voda, v evidenci půdy LPIS DPB 9507/65, DPB 9507/50, DPB 9507/45, DPB
9402/54
Auditu 2 ze dne 12.4.2013 předcházelo řízení su 427/2013-MA s účinností změny k 22.3.2013.
Toto řízení bylo zahájeno z podnětu MZe, Agentury pro zemědělství a venkov (dále jen
„AZV“) v rámci mimořádné aktualizace (dále jen „MA“).

Díl půdního bloku (dále jen „DPB“) (560-1060) 9507/65 (návrh) o výměře 28,78 ha vychází
z účinného DPB (560-1060) 9507/6 o výměře 38,19 ha.
K datu 12.4.2013 se jednalo o DPB (560-1060) 9509/2 o výměře 38,25 ha s účinností k datu
22.3.2013.
DPB (560-1060) 9507/50 (návrh) o výměře 3,99 ha vychází z účinného DPB (560-1060) 9507/1
o výměře 9,50 ha.
K datu 12.4.2013 se jednalo o DPB (560-1060) 9410 o výměře 9,50 ha s účinností k datu
22.3.2013.
DPB (560-1060) 9507/45 (návrh) o výměře 5,19 ha vychází z účinného DPB (560-1060) 9507/1
o výměře 9,50 ha.
K datu 12.4.2013 se jednalo o DPB (560-1060) 9410 o výměře 9,50 ha s účinností k datu
22.3.2013.
DPB (560-1060) 9402/54 (účinný) je k dnešnímu dni účinným DPB o výměře 35,05.
K datu 12.4.2013 se jednalo o DPB (560-1060) 8401/2 o výměře 35,70 ha s účinností
k 22.3.2013.
3. k.ú. Branná u Šumperka, v evidenci půdy LPIS, DPB 5606/1
DPB (550-1050) 5606/1 (historicky pod č. (550-1050) 5606 ) byl ohlášen panem A. P. dne
20.6.2003 v rámci řízení su 602/2003.
Jako právní důvod užívání byla předložena nájemní smlouva 672N02/63 ze dne 26.7.2002
uzavřena s vlastníkem pozemků, Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Ve Smečkách
33, Praha 1.
4. Dotace Richterová Mahuléna, Olomouc
Na webových stránkách SZIF jsou uváděny dotace za fiskální rok EU – tj. od 16.10. do 15.10
následujícího roku.
Celková částka za dotace spolufinancované EU souhlasí, žadatelce v uvedeném období byla ještě
vyplacena dotace PVP– viz přehled.
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M. R.
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-464
-199
-553
-363
-27

399,21
028,24
580,15
434,35
614,85

09.11.2015
04.12.2015
15.01.2016
12.02.2016
02.03.2016

-947 839,46 26.07.2016
-13 716,09 28.07.2016
-2 569
612,35
-36 441,20 22.02.2016
-2 606
053,55
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