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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 02.10.2019 (doručena 02.10.2019 emailem)
Paní L. F. žádala o poskytnutí informace, týkající se pozemků 587/1, 587/3, 587/4, 587/5, 588/2,
577/16, 77/15, 589, 577/14, 590/1, zapsaných na LV 113, k.ú. Brandlín , okres Jindřichův
Hradec, a to konkrétně
1) kdo v současné době hospodaří na Vašich pozemcích a na základě jakých smluv
2) kdo na nich hospodařil v minulosti a na základě jakých smluv.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 9.10.2019
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 uvedených ve Vaší žádosti, včetně jmen jejich uživatelů.
Dále přikládáme kopii nájemní smlouvy, uzavřené dne 17.12.2004 mezi Vaší matkou, paní B. B.
a společností Volfířov, a.s., Smlouvu o pachtu a podpachtu zemědělských pozemků, uzavřenou
dne 14.12.2015 mezi spol. Vofířov, a.s. a spol. BIO Kanada,a.s.
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