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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 21.11.2018 (doručena 21.11.2018 osobně)
Pan R. V. požadoval následující informace:
I.
1) Zda jsou pozemky parc.č.1297,1577,1578,1579,1580,1581,1582,1588,1590, vše k.ú.
Jestřebí
(dále jen pozemky) evidovány v evidenci zemědělské půdy (LPIS); pokud jen některé,
máme vyjmenovat které;
2) Zda je Fondu známo, že uvedené pozemky jsou evidovány v katastru nemovitostí pro
katastrální území Jestřebí jako trvalý travní porost a jedná se o území s možností
fatálního ohrožení erozí a života obyvatel při záplavách;
3) Kdy a na základě jakých dokumentů byly do evidence vloženy;
4) Poskytnutí kopie podkladů, na základě kterých bylo o zařazení těchto pozemků do
evidence půdy rozhodnuto (žádosti, protokoly z místního šetření, rozhodnutí, sdělení
atd.);
5) Sdělení, v případě jakých pozemků byla žádost podána opakovaně (zaslat kopii žádosti);
6) Poskytnutí kopie protokolu z místního šetření Fondu před zařazením výše uvedených
pozemků do LPIS a protokol z kontrol stavu území za posledních 5 roků;
7) Zda bylo při zařazení výše uvedených pozemků do LPIS hodnoceno riziko ohrožení území
erozí;
8) Zda bylo při zařazení výše uvedených pozemků do LPIS hodnoceno riziko ohrožení zdraví,
života a majetku obyvatelstva níže položených nemovitostí vzniklých v souvislosti
s kumulací vod na takto zemědělsky obhospodařovaných pozemcích;
9) Zda byly prostřednictvím Fondu čerpány na pozemky uvedené v bodě 1 dotace. Pokud
ano, požadujete sdělit na které, v jaké výši, k jakému účelu a dále jména osob, kterým
byly dotace poskytnuty
10) Sdělení jména a příjmení referenta, který o zařazení výše uvedených pozemků do LPIS
rozhodoval.
II.
A) Může Fond pozemky ohrožené erozí zařadit do LPIS? Pokud ano, jaká opatření může
nebo musí stanovit pro eliminaci škod;
B) Může Fond pozemky, které svojí polohou a konfigurací působí obecné ohrožení
obyvatelstva záplavami (při přívalových deštích, tání sněhu atd.) u níže položených
pozemků zařadit do LPIS; pokud ano, jaká opatření může nebo musí stanovit pro
ochranu života, zdraví a majetku obyvatel
C) Jaká opatření musí nebo může Fond z moci úřední stanovit či provádět u pozemků
zařazených do LPIS pro odvracení škody na životech a zdraví osob a majetku obyvatel,
vlastníků níže položených pozemků;
D) Popsat postup (jednotlivé úkony) Fondu při vyřizování žádostí o zařazení pozemků do
LPIS;
E) Kolik stížností bylo podáno na činnost Fondu v okrese Blansko za roky 2016, 2017,
2018, z toho sdělte počty oprávněných a neoprávněných stížností.
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Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 06.12.2018
I.
Ad 1) Vámi uváděné pozemky jsou všechny zcela, nebo z části zahrnuty v ploše dílu půdního
bloku 5701/16 ve čtverci 590-1130, jehož uživatelem je ZERA Rájec a.s. V Příloze č. 1 Vám
zasíláme tabulku překryvů DPB a předmětných pozemků, včetně dosud vyplacených dotací za
rok 2018.
Ad 2) Odpověď je uvedená níže pod bodem II.
Ad 3) Pozemky byly do LPIS vloženy na základě Ohlášení č.j.: PÚ 879/03, ze dne 7. 7. 2003,
Dílčího potvrzení o zařazení do evidence PÚ 879/03-MV ze dne 7. 11. 2003 a 16. 3. 2004 a dále
na základě Ohlášení změny v EPU ze dne 29. 1. 2007 č.j.: ZA 12/207-Os a Potvrzení o
zaevidování návrhu ohlášené změny do EPU č.j.: ZA 31/07-Os (předchůdcem DPB 5701/16 byl
od roku 2003 DPB 5701/1 (590-1130) a 5701/9 (590-1130)).
Ad 4) Kopie dokumentů vyjmenovaných pod bodem 3) přikládáme v Přílohách č. 2 - 5.
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
zemědělství), 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. V daném případě užívání předmětných
pozemků ani vlastník, ani jiný uživatel nerozporoval, a proto další dokumenty (protokoly
z místního šetření apod.) nemáme k dispozici.
Ad 5) Jednotnou žádost na poskytnutí dotací na předmětné DPB podával od roku 2003 uživatel
ZERA Rájec a.s., Blanenská 86, 679 02 Rájec-Jestřebí.
Ad 6) Jak vyplývá z odpovědi, uvedené níže pod bodem II., Fond místní šetření ani kontrolu
stavu území před zavedením pozemků do LPIS není oprávněn provádět.
Ad 7) V rámci správního řízení o zápisu do evidence půdy Fond není oprávněn posuzovat erozní
ohroženost půdy.
Ad 8) V rámci správního řízení o zápisu do evidence půdy Fond není oprávněn stanovovat
jakákoliv opatření pro eliminaci škod vzniklých při záplavách.
Ad 9) Uživatel podal pro rok 2018 Jednotnou žádost na opatření Jednotná platba na plochu
(SAPS), Agroenvironmentálně – klimatické opatření (AEKO), Platba pro zemědělce dodržující
zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (Greening) a Přechodné vnitrostátní
podpory (PVP). Za rok 2018 byla dosud vyplacena dotace na SAPS. Výše vyplacených dotací a
jméno jejich příjemce jsou uvedeny v Příloze č. 1.
Ad 10) DPB 5701/1 (590-1130) zaváděl do LPIS Ing. M. V. a H. V.
DPB 5701/9 (590-1130), po sloučení DPB 5701/16 (590-1130) zavedl do LPIS Ing. F. O.
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II.

Ad A – D)
Fond má přístup k základním údajům z katastru nemovitostí, mezi tyto údaje patří též
druh pozemku. Údaje z katastru nemovitostí však v rámci evidence půdy slouží pouze jako
podpůrný údaj, nikoli jako závazné údaje, jimiž by se měla evidence půdy řídit. Smyslem
evidence půdy je evidování skutečného stavu užívání zemědělské půdy uživateli a stanovení
referenční plochy pro dotace. Evidence půdy v žádném případě neslouží k povolování,
zakazování nebo nastavování pravidel výkonu zemědělské činnosti na konkrétních pozemcích,
proto Fond nemá žádné nástroje ani pravomoci k vymáhání způsobu hospodaření na pozemcích
dle údajů evidovaných v katastru nemovitostí.
Fond nezpracovává informace o tom, zda jsou některé konkrétní pozemky evidované
v katastru nemovitostí fatálně ohroženy erozí, ani nemá informace o tom, zda způsobují ohrožení
života obyvatel při záplavách. Fond má v rámci evidence půdy k dispozici pouze vrstvu erozní
ohroženosti, kterou pro Ministerstvo zemědělství zpracovává Výzkumný ústav meliorací a
ochrany půdy, v.v.i. (dále jen „VÚMOP“). Tato vrstva však neslouží k omezení, nebo zákazu
evidování konkrétní zemědělsky obhospodařované plochy do evidence půdy, jedná se o
podkladovou vrstvu sloužící pro ověřování dodržování standardů dobrého zemědělského a
environmentálního
stavu
půdy
(DZES),
kdy
Fond
na
základě
nařízení
vlády
č. 48/2017 Sb., v platném znění mimo jiné ověřuje, zda na tzv. silně erozně ohrožené ploše
žadatel nepěstuje erozně nebezpečné plodiny (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója,
slunečnice a čirok), případně ostatní obilniny a řepku olejnou bez využití půdoochranných
technologií nebo zda na tzv. mírně erozně ohrožené ploše žadatel nepěstuje erozně nebezpečné
plodiny (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) bez využití
půdoochranných technologií.
Při zaevidování pozemků do evidence půdy Fond postupuje dle § 3g zákona č. 252/1997
sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“), zápis do
evidence půdy probíhá formou správního řízení na základě ohlášení uživatele dílu půdního bloku.
Při zápisu pozemku do evidence půdy Fond zkoumá, zda ohlašovaná plocha splňuje definici dílu
půdního bloku dle § 3a odst. 12 zákona o zemědělství, dále pak v případě, kdy je ohlášení
v rozporu se stávajícími údaji v evidenci půdy, je Fond dle zákona o zemědělství oprávněn
vyžadovat předložení právních důvodů užívání, nebo dohody odstraňující vzájemný rozpor. Na
základě všech v řízení získaných důkazů následně Fond rozhodne o provedení, nebo neprovedení
aktualizace evidence půdy. V rámci výše uvedeného procesu není Fond oprávněn posuzovat
erozní ohroženost pozemků, ani stanovovat jakákoli opatření pro eliminaci škod vzniklých při
záplavách.
Nástrojem pro řešení erozní ohroženosti půdy jsou komplexní pozemkové úpravy
spadající do kompetence Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“). Pro monitorování
erozních událostí slouží webový portál Monitoring eroze zemědělské půdy, který je společným
projektem SPÚ a VÚMOP pro hlášení, evidenci a vyhodnocování jednotlivých erozních událostí.
Výsledky monitoringu eroze zemědělské půdy jsou jedním z podkladů pro vytvoření vrstvy erozní
ohroženosti, která je součástí evidence půdy LPIS.

Ad E) Dle Fondu dostupným informacím nebyla na činnost Fondu v okrese Blansko za roky 2016,
2017, 2018 podána žádná stížnost.
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