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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 24.02.2020 (doručena 26.02.2020 dopisem)

Pan Ing. J. R. žádal o poskytnutí informací, týkající se správního spisu zn. su 427/2013 M,
konkrétně listiny označené SOUPIS SLOŽKY a listiny LPIS: Informativní výpis z evidence půdy
dle uživatelských vztahů:
a) Je „SOUPIS SLOŽKY“ označením správního spisu vedeného v souladu se zákonem
č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, nebo podléhá ustanovením jiného
právního předpisu?
b) Lze dohledat chybějící údaje na obou uvedených listinách (datum vzniku, spisová
značka, číslo jednací), které listiny identifikují?
c) Které postupy a úkony při zjišťování stavu věci „aktualizace evidence využití půdy podle
uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství“ vykonával SZIF do roku 2013
včetně?
d) V oznámení o provedení změny evidovaných údajů v EP je uveden u změn č. 2 až 24
Doplňující důvod provedení změny-MA podle § 3h zákona o zemědělství. Jaký byl hlavní
důvod provedení změny?
e) Pokud podal podnět k provedení změny jiný subjekt, kdo byl tímto subjektem?
f)

Proč nejsou v „SOUPISU SLOŽKY“ obsaženy PDU užívání předmětných pozemků, kde je
možné je dohledat?

g) V „LPIS: Informativní výpis z evidence půdy dle uživatelských vztahů“ jsou rukopisně
psané poznámky „návrh zrušení“, „?“ „S“, „upravit v terénu“ a „upravit v terénu“. Kdo
poznámky prováděl a proč nejsou tyto podněty dokumentovány ve správním spisu?
h) Z jakého důvodu jsou listiny Ministerstva zemědělství archivovány v archivu SZIF
v Měříně?
i)

Jaké úkony provedl SZIF jako právní nástupce rušeného určeného původce?

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 10.03.2020
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Ad a) Před nahlížením do složky LPIS, vedené Ministerstvem zemědělství v roce 2003- 2013, je
vždy pracovníky OPŽL Šumperk vypracován „SOUPIS SLOŽKY“, kde jsou zaznamenány všechny
doklady, dokumenty, které mají v soupise složky uvedeno pořadové číslo včetně počtu stran
z důvodu zamezení manipulace s doklady a dokumenty ve složce. Nejedná se o soupis spisu dle
zákona č. 499/2004 Sb.o archivnictví a spisové službě. V současné době je Fondem veden spis
LPIS způsobem dle výše uvedeného zákona: jedno řízení = jeden spis. V rámci uzavírání spisu
je vygenerován soupis spisu přímo ze systému.

Ad b) Na obou uvedených listinách, tj. „Oznámení o zahájení řízení“ a „Oznámení o provedení
změny evidovaných údajů v evidenci půdy“ jsou uvedena čísla jednací a datum vzniku. Na
„Informativním výpisu“ je uvedeno datum vyhotovení. Jak je uvedeno níže, informativní výpis
sloužil jako pomocný výpis všech DPB pro pracovníky AZV, nikam nebyl zasílán a proto se se u
něj číslo jednací negenerovalo.
Ad c) LPIS byl do roku 2013 Krajskými agenturami pro zemědělství a venkov
v rámci Ministerstva zemědělství. Tyto agentury prováděly v rámci své působnosti veškeré
postupy a úkony při zjišťování stavu ve věcech aktualizace evidence využití půdy podle
uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství.
Ad d), e), f) Mimořádná aktualizace (dále jen „MA“) se provádí na základě nově zhotovených
ortofotomap z letecko-měřického snímkování. Jejím smyslem je revize dat nad novými
obrazovými daty (digitálními ortofotomapami). Cílem MA je odstranit veškerou zemědělsky
nezpůsobilou plochu v LPIS a ověřit hranice PB, DPB, ZP (zbytkové plochy) a EVP (ekologicky
významné prvky), spadající do území, pro které byly v daném roce pořízeny nové ortofotomapy.
V rámci řízení MA nejsou předkládány PDU. MA se vždy provádí z podnětu SZIF (dále jen „Fond“).
Ad g) Informativní výpis z evidence půdy sloužil referentovi MZe jako pomocný výpis všech DPB
a rukou psané poznámky jsou poznámky referenta, které u jednotlivých DPB chtěl výslovně
probrat s uživatelem. Informativní výpis vyhotovila Bc. V. L., což je v záhlaví uvedeno, a ta také
MA u MUDr. M. R. prováděla, tudíž poznámky jsou její. „Podněty“ z informačního výpisu byly při
MA projednány a jsou zakomponovány ve změnách uvedených v MA.
Ad h), i) V souvislosti s ukončením činností Krajských agentur pro zemědělství a venkov
v rámci Ministerstva zemědělství ke dni 31. 12. 2014 přešla agenda aktualizace evidence využití
půdy, včetně spisové agendy, na Fond. Dle § 3a odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů, Fond v rámci této agendy provádí od 1.1.2015 evidenci půdy,
evidenci ekologicky významných prvků a evidenci hospodářství podle objektů určených k chovu
hospodářských zvířat.
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