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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 19.03.2018 (doručena 19.03.2018 dopisem)
Paní M. V. požadovala následující informace:
1. Kdo je skutečným uživatelem pozemků, specifikovaných na LV č. 1244, k.ú. Žarošice a LV č.
847, k.ú. Uhřice u Kyjova,
2. Kolik existuje nájemních smluv a na které pozemky,
3. Kterých z výše uvedených pozemků se týká náhradní užívání.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 21.03.2018
Ad 1. V příloze posíláme vyplněnou tabulku, ve které jsou uvedeny pozemky dle jednotlivých
parcelních čísel včetně uživatelů, vedených v současné době v LPIS.
Ad 2. Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o
zemědělství), v roce 2003 nestanovil uživatelům povinnost předkládat při ohlášení do evidence
využití půdy právní důvody užívání pozemků. Povinnost zkoumání právního důvodu užívání
pozemků evidovaných v rámci evidence půdy, tj. předložení právního důvodu užívání nebo
dohody odstraňující vzájemný rozpor v zákonem uvedených případech, je vyžadována od novely
zákona o zemědělství účinné ke dni 10. 11. 2005. Zároveň je od tohoto data dána možnost
vlastníkům pozemku podat podnět k zahájení řízení o aktualizaci evidence půdy. Toto ustanovení
je součástí znění § 3g odst. 8 zákona o zemědělství a nařizuje Fondu vždy zahájit řízení o
aktualizaci evidence půdy, podá-li podnět vlastník pozemku. V takovém případě v rámci řízení
Fond ověří právní důvod užívání, a pokud uživatel nepředloží relevantní právní důvod užívání
pozemku, Fond rozhodne o vynětí předmětných pozemků z evidence půdy.
Doporučujeme Vám proto obrátit se na naše regionální pracoviště, Oddělení příjmu žádostí a
LPIS, Bratislavská 1/6, Hodonín, tel. 728248 755, kde s Vámi bude sepsán podnět k zahájení
řízení ve věci aktualizace LPIS dle §3g odst. 8 zákona o zemědělství. Tímto způsobem lze
spolehlivě zjistit, na které pozemky jsou v současnosti platně uzavřené nájemní či
pachtovní smlouvy případně existuje jiný právní důvod užívání. Zbývající pozemky bez platného
právního důvodu užívání budou z LPIS odkresleny, pokud se vlastníci s uživateli nedohodnou
jinak.
Ad.3 Pro zjištění této skutečnosti (lze mluvit o dohodách mezi uživateli pozemků) platí postup,
uvedený pod bodem 2).
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