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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 06.09.2016 (doručeno 06.09.2016 e-mailem)
Pan Ing. M.M. žádal o poskytnutí následujících informaci:

1. Na základě jaké smlouvy je užíván PB č. 0610 v k. ú. Mikulčice ?
2. Na základě jaké smlouvy jsou užívány PB č. 0602/10 a 0602/8 v k. ú. Mikulčice ?
3. Jaký právní předpis umožňuje zápis ostatní, manipulační plochy do LPIS?
4. Jaké je rodné číslo paní S., uvedené na smlouvě s ZP Mikulčice, IČ: 255733065 (dále jen „ZP
Mikulčice“) kterou v roce 2014 uvedla JUDr. H. jako pronajímatele p. č. 405/11 pod PB nyní
č. 0610 s datem uzavření v roce 2005 a kdy byla tato smlouva zaregistrována na SZIF (resp.
předchozí organizaci)?
5. Proč byl tehdejší PB zapsán před dodáním této smlouvy?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 16. 09. 2016

Rozhodnutí
Státní zemědělský intervenční fond, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) rozhodl o žádosti o poskytnutí informace Ing. M. M., Mikulčice (dále jen
„žadatel“) podle ustanovení § 15 odst. 1, § 20 odst. 4 písm. a) zákona ve spojení s ustanovením
§ 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:

Žádost o poskytnutí informace ze dne 6.9.2016 se částečně odmítá.
Odůvodnění:

Dne 6.9.2016 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) doručena
žádost o poskytnutí informace dle zákona, ve které žadatel požádal o poskytnutí informací:

1. Na základě jaké smlouvy je užíván PB č. 0610 v k. ú. Mikulčice ?
2. Na základě jaké smlouvy jsou užívány PB č. 0602/10 a 0602/8 v k. ú. Mikulčice ?
3. Jaký právní předpis umožňuje zápis ostatní, manipulační plochy do LPIS?
4. Jaké je rodné číslo paní Spáčilové, uvedené na smlouvě s ZP Mikulčice, IČ: 255733065 (dále
jen „ZP Mikulčice“) kterou v roce 2014 uvedla JUDr. H. jako pronajímatele p. č. 405/11 pod
PB nyní č. 0610 s datem uzavření v roce 2005 a kdy byla tato smlouva zaregistrována na
SZIF (resp. předchozí organizaci)?
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5. Proč byl tehdejší PB zapsán před dodáním této smlouvy?

K výše uvedeným dotazům sděluje Fond následující:

1. PB č. 0610 v k.ú. Mikulčice je užíván a byl zapsán do LPIS v roce 2009 na podkladě smluv
doložených uživatelem ZP Mikulčice. Jedná se o nájemní smlouvu uzavřenou mezi
vlastníkem-pronajímatelem Obcí Mikulčice a ZP Mikulčice jako nájemcem dne 18.8.2008 (
pozemek p.č. 405/1 a ½ pozemku p.č. 405/11). Na druhou ½ pozemku p.č. 405/11 doložil
ZP Mikulčice nájemní smlouvu uzavřenou dne 3.1.2005 s vlastníkem, paní Emilií Spáčilovou.

2. Uvedené PB jsou zakresleny v LPIS již od roku 2004. V té době bylo podkladem pro zákres
pozemků do LPIS skutečné užívání. Pouze v případě sporů byly přezkoumávány právní
důvody užívání. Na těchto PB je pozemek p.č. 405/1, který je ve vlastnictví Obce Mikulčice
– viz výše uvedená nájemní smlouva z 18.8.2008.
3. Do LPIS je zapsána vždy kultura, která se na pozemku skutečně nachází, bez ohledu na
kulturu vedenou v katastru.
4. Dle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů není Fond oprávněn poskytnout
požadované rodné číslo.
5. PB 0610 byl zapsán do LPIS (jak bylo uvedeno výše) již v roce 2009 na podkladě žádosti a
právních důvodů užívání výše uvedených doložených ohlašovatelem (tj. ZP Mikulčice).
Vzhledem k tomu, že žádosti o poskytnutí informací nebylo v plném rozsahu vyhověno, a to
z důvodu, že poskytnutí informací požadovaných pod bodem 4. je v rozporu se zákonem č.
101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musel Fond postupovat v souladu s ustanovením §
15 odst. 1 zákona a rozhodnout o částečném odmítnutí žádosti.
Z těchto důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze ve smyslu ustanovení § 16 zákona odvolat do 15 dnů
ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství prostřednictvím správního orgánu, který toto
rozhodnutí vydal, tj. Fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.
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