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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 07.08.2018 (doručena 07.08.2018 emailem)
Paní J. K. žádala o sdělení, proč jeden ze čtyř spoluvlastníků pozemků, uvedených na LV 220,
katastr obce Skvrňov, pan T. B., pobíral za minulé roky na předmětné pozemky dotace na
opatření Greening, když uživatelem předmětných pozemků je na základě nájemní smlouvy pan
T. K.. Není jí jasné, z jakého titulu je dotace poskytnuta pouze jednomu ze spoluvlastníků.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 16.08.2018
Fond poskytuje dotace na plochu v souladu s platnou legislativou. Jedním ze základních
legislativních pravidel v této oblasti je pravidlo, že plošné dotace se poskytují na díly půdních
bloků, vedené na uživatele v evidenci půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) dle § 3a zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“).
Díl půdního bloku (DPB), představuje souvislou plochu půdy o minimální výměře 0,01 ha, jejíž
hranice lze identifikovat v terénu a na níž vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
zemědělskou činnost fyzická nebo právnická osoba. Žadatelé o dotaci tedy musí v zásadě splnit
tři základní podmínky, aby jim byla dotace vyplacena – musí mít na sebe díly půdních bloků
zapsány v evidenci půdy, musí půdu zemědělsky obhospodařovat a musí podat žádost o dotaci.
Vzhledem k tomu, že SZIF poskytuje dotace na DPB vedených v evidenci LPIS a nikoliv na
pozemky dle evidence katastru nemovitostí, posíláme v příloze tabulku, ze které je poznat
překryv dílů půdních bloků a pozemků vedených na listu vlastnictví č. 220 - katastr obce
Skvrňov.
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že všechny DPB, u kterých byl veden jako uživatel T. B., byly
v průběhu dubna 2016 převedeny na nového uživatele P. K., případně na pana M. Š..
V roce 2016 i v dalších letech pan T. B. tedy nemohl a ani nepodal žádost o dotaci (Jednotnou
žádost) na tyto pozemky. Pan T. B. dostal dotaci na tyto pozemky za žádost podanou v roce
2015, která na něj byla převedena po úmrtí pana F. B..
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