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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 29.09.2016 (doručeno 29.09.2016 emailem)

Paní B. V. požádala o poskytnutí informace, kolik činila každý rok dotace na pozemky v okrese
Ústí nad Orlicí, vedené v KN na LV č. 117, k.ú. Horní Čermná, č. parcely: 1499/1, 1500, 1510,
1511, 1513, 1514, 1517, 1518, 1519/1, 4048/1, a od kdy byla čerpána.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 14.10.2016

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 p. B.V., Dolní Čermná (dále jen „žadatelka“)
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 29.9.2016 odmítá.
Odůvodnění:
Dne 29.9.2016 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) doručena
žádost o poskytnutí informace dle zákona, ve které jste požádala o poskytnutí informace, kolik
činila každý rok dotace na Vaše pozemky v okrese Ústí nad Orlicí, vedené v KN na LV č. 117,
k.ú. Horní Čermná, č. parcely: 1499/1, 1500, 1510, 1511, 1513, 1514, 1517, 1518, 1519/1,
4048/1, a od kdy byla čerpána.
Vzhledem k tomu, že jsou shora specifikované parcely vedeny ve zjednodušené evidenci
pozemků. Zjednodušená evidence pozemků obsahuje alespoň parcelní číslo podle dřívější
pozemkové evidence, původní nebo zbytkovou výměru (po majetkoprávně provedených
změnách) a údaj o vlastníku. Pozemky zjednodušené evidence nejsou zobrazeny v platných
katastrálních mapách a využívá se proto stále jejich zobrazení v mapách bývalého pozemkového
katastru nebo navazujících operátech přídělového a scelovacího řízení.

Vzhledem k výše uvedenému nebylo možné dohledat přesnou polohu dotčených pozemků
v katastrálním území a zjistit, kdo má tyto pozemky evidované v LPIS, a proto Vám byla dne
10.10.2016 zaslána výzva k upřesnění polohy parcel. Na tuto výzvu nebylo do dnešního dne
z Vaší strany reagováno, a tudíž nebylo možné zjistit překryvy, neboť v tomto katastrálním
území ještě neproběhla digitalizace.
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