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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 14.6.2018 (doručena 14.6.2018 e-mailem)
Paní B. K. žádala o sdělení informací, které se týkají pozemků, uvedených na
LV 998 , k.ú. Lomnice nad Lužnicí (686697)
3105/92,
3105/93,
3131/21
LV 108, k.ú. Klec (666009)
87/26,
87/42,
230/1,
233/7,
263/9,
a to konkrétně kdo na Vašich výše uvedených pozemcích hospodaří a dále zda, v jaké výši a
z jakého titulu pobírá na nich dotace.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 27.6.2018
V příloze na posíláme vyplněnou tabulku, ve které jsou uvedeny pozemky dle jednotlivých
parcelních čísel, díly půdních bloků (DPB) dle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
(LPIS), které tyto pozemky překrývají, jména jejich uživatelů, vedených v současné době v LPIS
a výši vyplacených dotací za roky 2016 a 2017.
Dále uvádíme, že zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o zemědělství), v roce 2003 nestanovil uživatelům povinnost předkládat při ohlášení do
evidence využití půdy právní důvody užívání pozemků. Povinnost zkoumání právního důvodu
užívání pozemků evidovaných v rámci evidence půdy, tj. předložení právního důvodu užívání
nebo dohody odstraňující vzájemný rozpor v zákonem uvedených případech, je vyžadována od
novely zákona o zemědělství účinné ke dni 10. 11. 2005. Zároveň je od tohoto data dána
možnost vlastníkům pozemku podat podnět k zahájení řízení o aktualizaci evidence půdy. Toto
ustanovení je součástí znění § 3g odst. 8 zákona o zemědělství a nařizuje Fondu vždy zahájit
řízení o aktualizaci evidence půdy, podá-li podnět vlastník pozemku. V takovém případě v rámci
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řízení Fond ověří právní důvod užívání, a pokud uživatel nepředloží relevantní právní důvod
užívání pozemku, Fond rozhodne o vynětí předmětných pozemků z evidence půdy.
Žadatelé o dotaci tedy musí v zásadě splnit tři základní podmínky, aby jim byla dotace vyplacena
– musí mít na sebe díly půdních bloků zapsány v evidenci půdy, musí půdu zemědělsky
obhospodařovat a musí podat žádost o dotaci. Tyto podmínky byly ze strany žadatelů v minulosti
splněny, a proto jim dotace byla vyplacena.
Prokázání právního důvodu užívání v případě, že nejde o kolizi mezi uživateli, není podmínkou
pro přidělení dotace, a proto Fond nájemní smlouvy vztahující se k předmětným pozemkům
nemá k dispozici.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

2z2

