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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 12. 10. 2018 (doručena 12. 10. 2018 osobně)
Pan M. M. žádal o informace týkající se pozemků ve vlastnictví Prosečské Investiční a.s. v k.ú.
Proseč nad Nisou, které jsou v užívání Kokonínské zemědělské a.s., Rychnov u Jablonce nad
Nisou, konkrétně žádáte
1) o kopii smlouvy k užívání všech pozemků, na které byly vyplaceny dotace na chřástala
polního, přičemž Vám stačí informace, kdy byla vyplacena první a poslední dotace a celková
výměra v ha včetně čitelných podpisů příjemce dotace
2) o informaci, kde byly vyplaceny dotace na chřástala polního v Libereckém kraji, stačí jen
katastrální území.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 30. 10. 2018
Ad1) Jedním ze základních legislativních pravidel při poskytování dotací na plochu 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.
Zákon 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 (smlouvy) nebo
dohody odstraňující vzájemný rozpor v zákonem uvedených případech, je vyžadována od novely
zákona o zemědělství účinné ke dni 10. 11. 2005.
Uživatelem DPB, které překrývají pozemky vedené na LV č. 474, k.ú. Proseč nad Nisou, je od
roku 2004 Kokonínská zemědělská a.s., IČ: 25938863, a to na základě ohlášení do evidence dle
vyhlášky č. 167/2003 Sb., tedy z doby před platností novely zákona o zemědělství účinné ke
dni 10. 11. 2005. O dotaci v rámci opatření AEKO- Ošetřování travních porostů – titul Ochrana
chřástala polního, požádala Kokonínská zemědělská a.s. poprvé v roce 2015.
Pozemky LV 474 v k.ú. Proseč n.Nisou:
1) Části pozemků p.č. 63, 132, 822/2, 822/2, 839, 845, 846/1, 846/2, 849, 850, 851,
852, 853, 854, 855, 857, 859, 861, 862, 863/1, 863/2, 863/3, 1082, 1083, 1084,
1089, 1091, 1092, 1100, v k.ú. Proseč nad Nisou užívá Kokonínská zemědělská a.s. od
roku 2004 a nežádala nikdy o titul Chřástal ani v rámci historických DPB, které
jsou nyní sloučeny a jsou součástí DPB 680-0970 4802/6.
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2) Části pozemků p.č. 802/1, 802/10, 802/11 v k.ú. Proseč nad Nisou užívá Kokonínská
zemědělská a.s. od roku 2003. Poprvé Kokonínská zemědělská a.s. zažádala o titul
Chřástal (D8) v r. 2015 v rámci DPB 680-0970 3901, a to na výměru 2,52 ha.
3) Části pozemků p.č. 813/1, 814/2, 817, v k.ú. Proseč nad Nisou užívá Kokonínská
zemědělská a.s. od roku 2003. Poprvé Kokonínská zemědělská a.s. zažádala o titul
Chřástal (D8) v r. 2015 v rámci DPB 680-0970 3801/1, a to na výměru 1,33 ha.
4) Části pozemků p.č. 817, 818, 819, v k.ú. Proseč nad Nisou užívá Kokonínská
zemědělská a.s. od roku 2003. Poprvé Kokonínská zemědělská a.s. zažádala o titul
Chřástal (D8) v r. 2015 v rámci DPB 680-0970 3912, a to na výměru 0,94 ha.
Přehled poskytnutých dotací Kokonínské zemědělské a.s. v rámci opatření AEKO – ošetřování
travních porostů - titul Ochrana Chřástala polního:

rok
žádosti

podání výměra
ha

v

termín
dotace v Kč výplaty

2015

10,9

59 857

14. 11. 2016

2016

11,36

60 782

07. 04. 2017

2017

11,36

57 738

29. 06. 2018

2018

9,45

ještě nevyplaceno

Ad 2) V příloze přikládáme tabulku s místem výplaty dotací na Opatření chřástal polní podle obcí
a DPB v Libereckém kraji.
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