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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 28.06.2018 (doručena 28.06.2018 do datové schránky)
Starosta Obecního úřadu Libníč požadoval informaci, zda evidujeme platné smlouvy ohledně
využívání níže uvedených pozemků a dále jaké subjekty dostávají každoročně od státu různé
dotace za neoprávněné podnikání na pozemcích obce. Jedná se o tyto pozemky v k.ú. Jelmo:
parc. č. 1084/2
951/19
818/24, 818/22, 818/25, 818/15
787/15, 787/7
951/22
877/19
1086/1
1080/2, 1080/3
760/23
772/20, 772/22, 772/25, 772/24, 772/15, 772/29, 772/2, 772/28,772/10,772/30,772/11
858/34, 858/35, 858/33, 858/36, 858/38
847/3
st.116.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 12.07.2018
1. V příloze posíláme vyplněnou tabulku, ve které jsou uvedeny pozemky dle jednotlivých
parcelních čísel, díly půdních bloků dle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS),
které tyto pozemky překrývají a jména jejich uživatelů, vedených v současné době v LPIS.
2. 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
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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 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. Uživatelé DPB předmětné pozemky užívali od roku 2003, tedy od vzniku LPIS, a to na
základě ohlášení do evidence dle vyhlášky č. 167/2003 Sb., tedy z doby před platností novely
zákona o zemědělství účinné ke dni 10. 11. 2005. 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.

Doporučujeme Vám proto obrátit se na náš Regionální odbor v Českých Budějovicích, Oddělení
příjmu žádostí a LPIS, Rudolfovská tř. 493/80, 370 01 České Budějovice, kde s Vámi bude
sepsán podnět k zahájení řízení ve věci aktualizace LPIS dle §3g odst. 8 zákona o zemědělství.
Tímto způsobem lze spolehlivě zjistit, na které pozemky jsou v současnosti platně uzavřené
nájemní či pachtovní smlouvy případně zda existuje jiný právní důvod užívání. Zbývající
pozemky bez platného právního důvodu užívání budou z LPIS odkresleny, pokud se vlastníci
s uživateli nedohodnou jinak.
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