Žádost o poskytnutí informaci podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 30. 10. 2013
Dobrý den,
bydlím v Dolním Podluží, části obce, která náleží k CHKO Lužické hory. Jsem také
vlastníkem menších pozemků, které mi vypásá pět ovcí. Tyto ovce však v podzimní době
již v ohradách nemají kvalitní pastvu a tak jsem to dosud řešil tak, že v druhé polovině
měsíce října a v měsíci listopadu jsem je na 2 - 3 hodiny vypouštěl na louky, které se
nacházejí za mými pozemky.
Tyto louky seká zemědělec, který v létě řádně usuší seno, někdy v první polovině října
řádně poseká na senáž. Tak činí, aby mohl získat dotaci za udržování krajiny, kterou
zřejmě od vás pobírá. Ačkoliv jsem v minulých letech s ním neměl žádný problém, letošní
rok pod hrozbou údajné ztráty dotace, mi zakazuje těchto 5 ks oveček vypouštět do
krajiny. Ještě zdůrazňuji, že on si své povinnosti ohledně sekání plní a mých 5 oveček v
měsíci říjen a listopad zřejmě ani nemůže v poměru k jeho cca 15 ha pozemků mít
nějaký vliv na stav těchto pozemků, které jsou stejně po říjnu už posekány a nová tráva
na nich neroste. Z tohoto důvodu vás žádám o vyjádření, zda skutečně uvedený
zemědělec v důsledku mého chování může přijít o dotaci, jaký je postup vaší agentury v
případě takového zjištění a zda se s ním mohu domluvit na tom, že svých 5 ovcí budu
takto na konci měsíce října a v listopadu vypouštět na 2 - 3 hodiny denně do krajiny.
V případě, že se touto problematikou nezabýváte, prosím o sdělení, na který odbor se
mám obrátit.
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Odpověď ze dne 08. 11. 2013
Vážený pane,
dne 30.10. 2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen SZIF,
příp. Fond) doručena e-mailem žádost o sdělení, zda skutečně zemědělec M. J., IČO
xxxx, se sídlem Varnsdorf, Novoměstská 2362 v důsledku pastvy Vašich pěti ovcí 2 - 3
hodiny denně na konci měsíce října a v listopadu, může přijít o dotaci.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že pokud čísla parcel 1475/2 a
1453/2 v KÚ Dolní Podluží odpovídají PB 710-0950 7714 a 7715, které má žadatel
zařazené v titulu B2-NN-S1, poté by skutečně Vaším jednáním došlo k porušení
podmínek AEO s následným ponížením dotace, neboť v rámci tohoto titulu je nutné
dodržovat úplný zákaz používání hnojiv včetně pastvy zvířat.

