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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 02.08.2017 (doručena 02.08.2017 do datové schránky)
Ing. Z. V. žádal o poskytnutí následujících informací:
Fotodokumentaci od 1.1.2016 až dodnes, která byť zčásti zachycuje pozemky p.č.:
a) 4335, 4336, 4337, 4338, 4302, 4303, 4305, 4306, 4267, 4268, 4269, 4270, 4118, 4119,
4120,
4121 v obci a k.ú. Nedachlebice
b) 6165/115, 6165/506 a 7260/142 v obci Staré Město, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště
c) 6053/241 v obci Staré Město, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště
d) 6865/1, 6865/2 a 7291/25 v obci Staré Město, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště
Zejména se jedná o fotodokumentaci mezi červencem 2016 a letošním červencem (viz přílohy,
které zachycují část pozemků v obou uvedených datech).
Přičemž žádal rovněž:
- o datum pořízení dokumentace,
- poskytnutí odkazu na konkrétní ustanovení konkrétních zákonů, dle kterého byla dokumentace
pořizována (zjednodušeně řečeno proč - pořizoval SZIF dokumentaci)
- zda osoby či osoby, jež fotodokumentaci pořizovaly, jsou kvalifikovány a vybaveny pro
pořizování dokumentace konkrétních pozemků - tj. zda nějakým způsobem (např. formou GPS)
je zajištěno, že fotografie zachycuje alespoň přibližně konkrétní pozemky (tj. že
fotodokumentace nezachycuje zcela
jiné pozemky). Tj. nežádá žádný podrobný popis vybavení (specifikace GPS atp.), postačí Vám
informace, zda obvykle ve správní praxi SZIF je při pořizování dokumentace nějakým způsobem
zajištěno ověření polohy fotodokumentace.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 22.08.2017
Ve vazbě na shora uvedenou žádost o poskytnutí informací Fond začal vyhledávat a sbírat
požadované informace a na základě výše uvedeného dospěl k závěru, že pro poskytnutí shora
uvedených informací je nezbytné vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných
informací. Z tohoto důvodu Fond prodloužil lhůtu pro poskytnutí informací o deset dnů, tj. do
27.8.2017, o čemž Vás informoval přípisem ze dne 2.8.2017 č.j. SZIF/2017/0510962.
Požadovanou fotodokumentaci zasíláme v příloze.
V průběhu řízení vedených na základě ohlášení uživatelů pana Z. V. a paní Z. V. byla provedena
Ohledání v terénu na základě § 3g zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů a dále § 18, §50, § 51 a §54 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
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V rámci úkonu Ohledání byly pracovníky Oddělení příjmů a žádostí LPIS kontrolovány ohlášené
návrhy DPB, které zahrnovaly následující parcely:


p.č. 6165/115, 6053/241, 6165/506 a 7260/142 v obci Staré Město, k.ú. Staré Město u
Uherského Hradiště:
 parcela č. 7260/142, 6165/115:
o datum pořízení: 10.6.2016
o účastník řízení paní Z. V.
o příloha „Fotodokumentace B“
 parcela č. 6165/506:
o datum pořízení: 10.6.2016
o účastník řízení pan Z. V.“
 parcela č. 6165/115:
o datum pořízení: 10.6.2016
o účastník řízení paní Z. V.
o příloha „Fotodokumentace B2“
 parcela 6053/241:
o datum pořízení: 10.6.2016
o účastník řízení pan Z. V.
o příloha „Fotodokumentace C“



p.č. 6865/1, 6865/2 a 7291/25 v obci Staré Město, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště:
 parcela číslo 7291/25:
o datum pořízení: 16.9.2016
o účastník řízení paní Z. V.
o příloha „Fotodokumentace D“
 parcela číslo 6865/1 a 6865/2:
o datum pořízení: 10.6.2016
o účastník řízení pan Z. V., paní Z. V.
o příloha „Fotodokumentace D1“ a „Fotodokumentace D2“



p.č. 4335, 4336, 4337, 4338, 4302, 4303, 4305, 4306, 4267, 4268, 4269, 4270, 4118, 4119,
4120,4121 v obci a k.ú. Nedachlebice
 tyto parcely nebyly předmětem Ohledání a Státní zemědělský intervenční fond k nim
nedisponuje fotografickým materiálem.

Dále uvádíme, že v průběhu řízení o aktualizaci evidence půdy je běžnou praxí provádět
dokazování a jednou z forem dokazování je i ohledání.
Všichni pracovníci provádějící dokazování jsou vybaveni fotoaparáty a měřicími přístroji GNSS.
Zároveň jsou pracovníci pravidelně školeni, jak s přístroji pracovat.
Během provádění ohledání jsou pořizovány fotografie znázorňující stav kontrolovaného
pozemku, při čemž povinnou součástí je i vytvoření přehledové mapy s kontrolovaným DPB, do
které se zaznamenává místo a směr focení. Ověření správné polohy při ohledání je prováděno
vizuálním posouzením terénu nebo pomocí GNSS přístroje, pokud to situace vyžaduje. Ve výše
uvedených případech bylo ověření polohy provedeno pomocí GNSS přístroje.
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