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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 27. 09. 2018 (doručena 27. 09. 2018 osobně)
Pan M. K. požadoval předložení právního důvodu užívání pozemku parc.č. 480 a dále pozemků
parc.č. 485/2,525/8,422/7,467/1, 603/5,224/2, vše v k.ú. Rynoltice. Pozemky jsou užívány od
roku 2004 panem J. S..
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 09. 10. 2018
Jak jsme již uvedli v odpovědi na Vaši předchozí žádost o poskytnutí informace, která Vám byla
zaslána dne 22. 5. 2018,
1) pozemek parc.č. 480, k.ú. Rynoltice je součástí DPB 2901/2 ( 700-0960). Uživatel JUDr.
J. S., 252 65 Roztoky, tento pozemek užívá od roku 2005, a to na základě ohlášení do
evidence dle vyhlášky č. 167/2003 Sb., kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o
zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. Tento návrh
byl podán uživatelem ještě před účinností novely zákona o zemědělství účinné ke dni 10.
11. 2005, tudíž uživatel nemusel předkládat právní důvod užívání pozemků. Potvrzení o
zařazení do evidence (ze dne 25. 10. 2005) a Potvrzení o zavedení návrhu ohlášené
změny do evidence půdy (ze dne 24. 10. 2005) přikládáme v příloze.
2) Pozemek parc.č. 485/2, k.ú. Rynoltice – JUDr. J. S. není a ani nebyl uživatelem DPB na
tomto pozemku
3) Pozemek parc.č. 525/8, k.ú. Rynoltice je součástí DPB 2901/2 (700-0960). Uživatel
JUDr. J. S., tento pozemek užívá od roku 2005, a to na základě ohlášení do evidence dle
vyhlášky č. 167/2003 Sb., kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení do
evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. Tento návrh byl podán
uživatelem ještě před účinností novely zákona o zemědělství účinné ke dni 10. 11. 2005,
tudíž uživatel nemusel předkládat právní důvod užívání pozemků.
4) Pozemky parc.č. 422/7 a 467/1, k.ú. Rynoltice jsou součástí DPB 2002/3 (700-0970).
Uživatel DPB JUDr. J. S. užívá pozemky na základě Dohody o směně užívání
zemědělských pozemků ze dne 6. 4. 2016. Tuto dohodu jsme Vám již zaslali jako přílohu
v předchozím dopise ze dne 22. 5. 2018
5) Pozemek parc.č. 603/5, k.ú. Rynoltice je součástí DPB 2903/3 (700-0960). Na základě
ohlášení změny v evidenci půdy dle § 3g odst. 1 zákona o zemědělství JUDr. J. S. užívá
cca 100 m2, a to z důvodu narovnání užívaných pozemků v terénu. Toto uživatelské
narovnání je pro identifikaci hranic DPB v Evidenci využití půdy dle uživatelských vztahů
(LPIS) nezbytné.
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6) Pozemek parc.č. 224/2, k.ú. Rynoltice je součástí DPB 3001/24 (700-0970). Na základě
ohlášení změny v evidenci půdy dle § 3g odst. 1 zákona o zemědělství JUDr. J. S. užívá
cca 10 m2, a to z důvodu narovnání užívaných pozemků v terénu. Toto uživatelské
narovnání je pro identifikaci hranic DPB v Evidenci využití půdy dle uživatelských vztahů
(LPIS) nezbytné.
V příloze přikládáme kopie Potvrzení o zařazení do evidence ze dne 25. 10. 2005 a Potvrzení o
zavedení návrhu ohlášené změny do evidence půdy ze dne 24. 10. 2005
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