Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 21.6.2018 (doručena 21.6.2018 e-mailem)
Pan J. M. žádal o informace týkající se pozemků:
na LV 537, k.ú. Břetětice, obec Petrovice u Sušice
na LV 82, k.ú. Svojšice u Sušice, obec Petrovice u Sušice
na LV 447(v žádosti bylo omylem uvedeno č.82), k.ú.Břetětice, obec Petrovice u Sušice ,
a to konkrétně:
1) poskytnutí přehledu, kolik činí ročně dotace na jednotlivé pozemky ve všech výše uvedených
LV, pokud jsou na konkrétní pozemky čerpány a současně uvedení jména osob, kterým jsou
vypláceny
2) Kolik je vyplacená dotace (ČR zdrojů i ze zdrojů EU) na jednotlivé pozemky ve výše
uvedených LV, případně i minulost na těchto pozemcích (pokud bude možno dohledat)
3) Druhy dotačních programů, z kterých je na jednotlivé pozemky čerpáno a nasměrování, kde
jsou k těmto jednotlivým dotačním programům sepsány požadavky a podmínky, jak má být
s pozemky, na které jsou čerpány dotace, zacházeno.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 2.7.2018
Ad 1) a 2) V příloze na posíláme vyplněnou tabulku, ve které jsou uvedeny pozemky dle
jednotlivých parcelních čísel, díly půdních bloků (DPB) dle evidence využití půdy podle
uživatelských vztahů (LPIS), které tyto pozemky překrývají, jména jejich uživatelů, vedených
v současné době v LPIS a výši vyplacených dotací za roky 2015, 2016 a 2017.
Ad 3) V přiložené tabulce jsou uvedena jednotlivá dotační opatření, v rámci kterých jsou na
uvedené pozemky vypláceny dotace. Jedná se o tato opatření:
SAPS - Jednotná platba plochu (legislativně vychází z nařízení EP a Rady (EU) č. 1306/2013, v
platném znění, nařízení EP a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění, nařízení vlády ČR
č. 47/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
PVP - Přechodná vnitrostátní podpora (legislativně vychází z nařízení EP a Rady (EU)
č. 1307/2013 v platném znění a nařízení vlády ČR č. 112/2008 Sb., ve znění pozdějších
předpisů).
Greening – Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní
prostředí (nařízení EP a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, nařízení EP a Rady (EU)
č. 1307/2013, v platném znění, nařízení vlády ČR č.50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
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LFA- Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (legislativně vychází
z nařízení vlády ČR č. 72/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky čerpání dotací jsou uvedeny ve výše uvedených evropských a národních předpisech.
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