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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 14.05.2018 (doručena 14.05.2018 do datové schránky)
Pan K. Q. žádal o poskytnutí informací k pozemku Chodová Planá, k.ú. Pístov - p.č. 294/5, a to:
a) kdy byl do evidence LPIS zanesen,
b) zda došlo u tohoto pozemku mezi roky 2002 a 2017 k nějaké změně v evidenci nájemců,
resp. žadatelů o dotace či subvence k tomu pozemku,
c) kdo konkrétně, jmenovitě pozemek evidence LPIS zanesl, resp. přihlásil, žádal,
d) na základě jakých dokladů se tak stalo, a to i v případě změny,
e) zda je u tohoto pozemku v evidenci LPIS pan D. H..
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 28.05.2018
a) pozemek parc.č. 294/5, k.ú. Pístov byl do evidence půdy zaregistrován 11.10.2003.
b) od 6.5.2010 je v LPIS veden jako uživatel pan D. H..
c) pozemky do evidence půdy nahlásil pan C. H., lze dohledat v evidenci půdy LPIS, dle historie
DPB ( tabulku přikládáme v příloze).
d) zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 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.
Doložení právního důvodu užívání u pozemku parc.č. 294/5, k.ú. Pístov ze strany Fondu tak
kontrolováno nebylo a není, neboť právní důvody užívání se zkoumají, jen pokud dojde ke
sporu mezi uživateli nebo pokud o to požádají vlastníci pozemku dle § 3g odst. 8 zákona o
zemědělství v rámci řízení o aktualizaci půdy nebo pokud je nahlašován nový DPB.
e) Jako uživatel dílu půdního bloku 2302 (860-1040) je od 6.5.2010 v LPIS veden pan D. H..
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