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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 13.09.2017 (doručena 13.09.2017 emailem)
Krajský úřad Pardubice žádal o poskytnutí informací ve věci realizací biopásů na území
Pardubického kraje, a to v následujícím rozsahu:









celkový rozsah realizací biopásů na území Pardubického kraje (ha), pokud by to šlo třeba
i v členění na menší správní jednotky (okres, obec s rozšířenou působností …) za co
nejdelší období (např. od r. 2007 nebo za jiné období, kratší nebo delší, podle vašich
možností)
trend využívání biopásů za delší časové období (např. za období od začátku jejich realizací?
…), t.j., zda výměry a využívání biopásů má trend k stoupající nebo klesající, a to v případě,
že Vám nebude poskytnuta úplná časová řada údajů, ze které by to bylo možné tento trend
dovodit
jaké množství z realizovaných biopásů je nektarodárných (medonosných) a jaké množství
krmných, případně jaký je v tom trend
pokud by bylo možné poskytnout nějaké bližší informace k umísťování biopásů na polích
(např. zda převažují okraje půdních bloků /zejména při hranici lesa/ nebo jsou realizovány
i uvnitř půdních bloků atd….
případné další bližší informace (jestli jsou biopásy více využívány menšími zemědělskými
subjekty (např. do 100 ha obhospodařované plochy) nebo většími apod.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 27.09.2017
Požadované informace zasíláme v přiložené tabulce, ve které byly použity údaje z dotačních
žádosti na Agroenvironmentální opatření – podopatření biopásy, která se podává každoročně po
dobu závazku. Listy jsou řazeny podle roku podání žádosti.
Uvedené údaje se týkají žadatelů, kteří svou adresou spadají do Pardubického kraje. Je tedy
možné, že některé díly půdních bloků do Pardubického kraje nespadají anebo naopak mohou
některé díly PB chybět.
V tabulce jsou uvedeny díly půdních bloků, na které žadatel žádá o dotaci včetně jejich výměry
v hektarech. Žlutý řádek je vždy souhrnem výměry u jednotlivých žadatelů a na konci tabulky
je uveden celkový součet výměr za všechny žadatele v příslušném roce.
Od roku 2015 v rámci AEKO se biopásy zařazují do dvou managementů (uvedeno v excelu):
F1 – krmné biopásy
F2 – nektarodárné biopásy
V předchozích letech toto rozčlenění na žádostech žadatelů neuvádělo, a proto je nemáme
k dispozici.
Pokud se týká informace o umisťování biopásů na polích, tyto údaje nemáme k dispozici.
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