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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 14.08.2019 (doručena 14.08.2019 do datové schránky)
Pan Ing. V. F. žádal o informace k pozemku vedeného v LPIS čtverec 610-1130 kód DPB
8737/21, konkrétně o sdělení, z jakého důvodu je v aplikaci portál farmáře stále u uvedeného
bloku uvedena kultura „T“, když jste obdržel výzvu, že správně je „G“. Dále žádáte o případnou
opravu a uvedení správné kultury i v aplikaci portál farmáře.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 26.08.2019
Dne 30.5.2018 Vám byla odeslána výzva na základě podané zalesňovací žádosti o dotaci reg. č.
17/F34/547/000020, kdy jste deklaroval u dílu půdního bloku i.č.: 610-1130 8737/21 s výměrou
0,3100 ha před zalesněním kulturu T, ačkoli v evidenci půdy je evidována kultura před založením
lesního porostu kultura G. Na základě výzvy jste požádal o opravu, která byla provedena
v žádosti o zalesnění až poté, co jste podal dne 8. 4. 2018 žádost o dotaci na péči a ukončení
reg. č. 18/F44/547/000089. Z tohoto důvodu Vám předtisková aplikace nenabídla pro žádost
reg. č. 18/F44/547/000089 již kulturu G u daného dílu půdního bloku.
Pro rok 2019 Vám předtisková aplikace chybně nabídla u daného dílu půdního bloku kulturu T
namísto kultury G (předtisk byl chybně natažen ze staré verze předchozí žádosti, tj. verze ještě
před opravou).
Jsme si vědomi této ojedinělé chyby a děkujeme za její upozornění. Pro rok 2020 Vám
předtisková aplikace u daného dílu půdního bloku již bude nabízet kulturu G. Pro žádost v roce
2019 jste opravil kulturu T na kulturu G přímo v aplikaci portálu farmáře (viz příloha). Na žádosti
pro rok 2019 je tedy uvedena správná kultura G a tuto informaci si můžete zkontrolovat v sekci
„Odeslané žádosti“ na Portálu farmáře.
V případě, kdy uvedete v žádosti o dotaci odlišnou kulturu před zalesněním u dílu půdního bloku
oproti kultuře před zalesněním, která je uvedena v evidenci využití půdy, je Vám odeslána výzva,
abyste chybu opravil (viz výzva č. j. SZIF/2018/0411984). Taková chyba tedy nezakládá žádný
zdroj vratky.
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