Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 02. 11. 2015 (podáno 02. 11. 2015 osobně)
Na základě žádosti o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám o poskytnutí následujících
informací:
1) Datum veškerého (=družicového/leteckého/…) snímkování v konečném důsledku
pro účely LPIS v obci a k.ú. Nedachlebice (a to konkrétně datum snímkování
pozemků na LV č. 576 v obci a k.ú. Nedachlebice) od 1.1.2010 až dodnes.
2) Datum, kdy byly snímky (pokud bylo v období 1.1.2010 až dodnes provedeno více
leteckého snímkování než jedno) zpřístupněny v LPIS pro potřeby evidence půdy
dle zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tj. jedná se jak o snímky
dostupné v LPIS pro veřejnost tak v LPIS veřejně nepřístupné a dostupné patrně
pouze pro uživatele zapsaného u příslušného Pola v tom kterém období).
3) Opis korespondence, kterým se SZIF v roce 2015 Ministerstvu zemědělství
k přešetření dle § 175 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) k Vašim podáním označeným jako podání dle §
175 správního řádu, jež žadatel letos podal na SZIF (a to k řízení č.j.
SZIF/2015/0395325).
4) Kontakt na oddělení SZIF, jež je odborně způsobilé a kompetenčně příslušné ve
věci pořádaných seminářů k pozemkovým úpravám.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 13. 11. 2015
dne 2.11.2015 bylo doručeno Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, IČ: 48133981
(dále jen „SZIF“) Vaše podání, jehož součástí je žádost o poskytnutí informace v souladu
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
K jednotlivým bodům Vaší žádosti o poskytnutí informací SZIF uvádí:
Ad 1) V rámci Vaší žádosti požadujete datum veškerého snímkování pro účely LPIS,
jehož předmětem byly pozemky ve Vašem vlastnictví, a to od 1.1.2010. V uvedeném
období probíhalo standardní letecké snímkování pro účely LPIS, přičemž toto snímkování
probíhá v gesci Ministerstva zemědělství, které je zároveň správcem systému LPIS. SZIF
proto nedisponuje informací o datu pořízení jednotlivých snímků a ze stejného důvodu Vám
SZIF není schopen poskytnout informaci o datu implementace těchto snímků do LPIS,
kterou rovněž požadujete.
Ad 2) Pozemky ve Vašem vlastnictví byly rovněž nasnímány dne 10.5.2012, přičemž se
jednalo o obrazová data pořizovaná pro účely kontroly na místě metodou dálkového
průzkumu Země. Tyto snímky byly předány Ministerstvu zemědělství pro účely vedení LPIS
a informací o přesném datu jejich zavedení do systému LPIS nedisponujeme.
Ad 3) SZIF neeviduje žádné podání, které by bylo stížností podle § 175 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení upravuje možnost podání

stížností jednak proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního
orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany. Vaše podání, která byla
označena § 175 správního řádu, nebyla obsahově stížnostmi podle tohoto zákona, ale
směřovala proti rozhodování o aktualizaci evidence půdy.
Ministerstvo zemědělství se pak následně k podáním mnohdy označovaným podle § 175
správního řádu vyjádřilo ve svém rozhodnutí ze dne 19. 10. 2015 sp. zn. 17PZ20441/201513323, č.j. 41309/2015-MZE-13323, které přikládáme.
Dále přikládáme pouze pro doplnění i dopis, který Vám byl zaslán dne 6.8.2015
č.j. SZIF/2015/0497514, a kde Vám SZIF sděluje, že Vašich několik podání, která jste
označil § 175 správního řádu byla posouzena podle svého obsahu a tato podání NEJSOU
stížnostmi podle uvedeného ustanovení správního řádu.
Z výše uvedeného vyplývá, že neexistuje korespondence mezi SZIF a Ministerstvem
zemědělství ve vazbě na podání činěná podle § 175 správního řádu.
Předáváme Vám korespondenci mezi SZIF a Ministerstvem zemědělství ve vazbě na
rozhodování o aktualizaci evidence půdy.
Ad 4) Seminář „Pozemkové úpravy – příprava a realizace“ byl pořádán v rámci aktivit
Celostátní sítě pro venkov. SZIF neeviduje specializované oddělení, které by bylo
dedikované k pořádání výše uvedeného semináře; jednotlivé akce jsou připravovány ve
spolupráci s krajskými koordinátory CSV – pro Kraj Vysočina.

