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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 29.06.2016 (doručena 29.06.2016 emailem)
Paní E.O. žádala o poskytnutí informace, na jakém právním základě, od kdy, kým a jakou
odpovědnou osobou jsou zařazeny do půdních bloků pana J.V., č.0210 a 9203/1, obec Blatno,
katastrální území Mezihoří u Chomutova, pozemky vlastníka TJ Mezihoří z.s., parcelní čísla :
76/1 ; 144/6 ; 68/5 ; 133/2 ; 100/3 ; 95/3; 85/4.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 14.07.2016
Na základě údajů v evidenci využití půdy (dále jen „LPIS“) pan J.V., Jirkov, má díly půdních bloků,
které jsou na území pozemků p. č. 76/1, 144/4, 144/6, 68/5, 133/2, 100/3, 95/3, 85/4
v katastrálním území Mezihoří u Chomutova, evidovány od 1. 1. 2005.
V současné době má tento subjekt v rámci pozemků p. č. 76/1 a 68/5 evidován díl půdního bloku
0210 (810-0980) a v rámci pozemků p. č. 144/4, 144/6, 133/2, 100/3, 95/3, 85/4 díl půdního
bloku 9203/1 (800-0980). Poslední aktualizace těchto dílů půdních bloků byla provedena k 07.
04. 2016 v rámci řízení sp. zn. 16/334/EPU/2/0018617, které proběhlo na oddělení příjmu žádostí
a LPIS pro Karlovarský a Ústecký kraj, pracoviště Ústí nad Labem.
Zaevidování dílů půdních bloků do LPIS se řídí zákonem č. 252/1997 Sb., zákon o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“), přičemž při zaevidování pozemků
do LPIS se primárně posuzuje jejich reálné zemědělské obhospodařování v terénu. Právní důvody
k užívání pozemků jsou dle § 3 g odst. 2 zákona o zemědělství posuzovány v případech, kdy
změna v evidenci je v rozporu se stávajícími údaji v LPIS.
Ochrana práv vlastníků zemědělské půdy je v zákoně o zemědělství ošetřena v § 3 g odst. 8.
Pokud jste vlastníkem výše uvedených katastrálních parcel, pak můžete na základě výše
uvedeného podat Fondu podnět k aktualizaci evidence půdy a v rámci následného řízení bude
přezkoumána správnost údajů v evidenci včetně právních důvodů k užívání předmětných
pozemků.
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