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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 04.02.2020 (doručena 06.02.2020 dopisem)
Ing. J. R. žádal o poskytnutí informací týkajících se správního řízení Oznámení o provedení
aktualizace evidence půdy dne 22.3.2013. Řízení se týkalo evidence DPB ve čtverci 560-1060,
kód DPB 8505, kód DPB 8603/3, kód DPB 9402/9, kód DPB 9507/1, kód DPB 9507/6. DPB jsou
v katastrálním území Křivá Voda, okres Šumperk. Uvedené údaje jsou z výpisu LPIS:
Informativní výpis z evidence půdy dle uživatelských vztahů. Výpis byl vyhotoven dne
23.9.2015, ve 13 hod. 39 min., je označen „Druh výpisu : Základní“. Platnost výpisu
k 23.9.2015. U uvedených DPB je rovněž uvedeno datum, ke kterému nastaly právní účinky
provedené aktualizace evidence půdy dle § 3g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Všechna
data jsou u předmětných DPB shodná a je to datum 22.3.2013. Dle písemného sdělení tehdy
evidovaného uživatele ze dne 1.7.2013, zakreslil a označil DPB pan Ing. Z. M., úřední osoba
tehdejšího úřadu pro aktualizaci změn v LPIS, KAZV v Šumperku.
Požadujete informaci, týkající se spisové značky řízení, jejich identifikaci po spisové rozluce u
Fondu. Dále požadujete informaci, kdo byl v řízení oprávněnou úřední osobou, jaké byly
předloženy PDU půdy. Jednalo se o řízení o ohlášení změn v evidenci půdy LPIS podle § 3g, odst.
1 až 7, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Rovněž žádáte o informaci, kde se správní spis
tohoto řízení nalézá a kde lze do spisu nahlížet. Požadujete nahlédnout do spisu v Praze, neboť
na RO Olomouc Vám to nebylo umožněno.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 17.02.2020
Následující DPB byly administrovány v řízení LPIS su427/2013 s účinností od 22. 3. 2013:
Čtverec 560-1060 8505 , úřední osoba Bc. L., Ing. S.
Čtverec 560-1060 8603/3, úřední osoba Bc. L., Ing. H. M.
Na místě požadovaných DPB čtverec 560-1060 9402/9, čtverec 560-1060 9507/1, čtverec
560-1060 9507/6 byly v řízení su427/2013-MA s účinností od 22. 3. 2013 následující DPB:
8401/2 , úřední osoba Bc. L., Ing. S.
9410,
úřední osoba Bc. L., Ing. S.
9509/2 , úřední osoba Bc. L., Ing. S.
Odpovědi na otázky dle Vaší žádosti:
1. informace týkající se spisové značky řízení, jejich identifikace po spisové rozluce
SZIF.
Sp.zn.su427/2013-MA;
2. informaci, kdo byl v řízení oprávněnou úřední osobou (zda Ing. Z. M. či jiná osoba),
jaké byly předloženy PDU půdy. Jednalo se o řízení o ohlášení změn v evidenci půdy
LPIS podle §3g odst.1 až 7, zák. č. 252/1997 Sb. o zemědělství.
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-

Řízení su427/2013-MA - mimořádná aktualizace – aktualizace průběhu hranic užívání DPB
dle aktuálních ortofotosnímků bez předložení PDÚ, oprávněné úřední osoby – viz výše;

3. informaci, kde se správní spis tohoto řízení nalézá a kde lze do spisu nahlížet?
spis byl vyžádán z archivu v Měříně a je do něj možné nahlédnout na pracovišti OPŽL
v Šumperku, Nemocniční 53;
4. informace o nahlédnutí do spisu v Praze, neboť na RO Olomouc Vám to nebylo
umožněno.
-

protože jste nebyl účastníkem řízení, byl jste požádán o písemnou žádost s uvedením
důvodu nahlédnutí do spisu;
na základě vaší žádosti SZIF2020/0122797 ze dne 4.2.2020 byl určen termín
k nahlédnutí do spisu na den 24.2.2020 ve 13 hodin – dopis č.j. SZIF/2020/0130602 ze
dne 11.2.2020;
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