Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
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 06.04.2020 (doručena 06.04.2020 e-mailem)
Pan J. K. žádal o tyto informace:
1. souhlasné prohlášení, kterým byly převedeny pozemky v LPIS z R. K. na V. K.. Jedná se
především o pozemky v k. ú. Nelepeč , a to p. č. 90/4 a 92/1, v LPIS vedeny pod č.
3201/12. Převod probíhal v roce 2017. Jednalo se i o pozemky ve vlastnictví žadatele.
2. zda v době převodu byla V. K. novým účastníkem v LPIS a tudíž musela prokazovat právní
nárok na užívání zemědělských pozemků evidovaných v LPIS.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 20.04.2020
V příloze Vám posíláme požadované souhlasné prohlášení ze dne 12.4.2017. Toto prohlášení
bylo sepsáno v souladu s § 3g odst. 3 písm. b) zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
účinném ke dni provedení aktualizace evidence půdy (12.4.2017), které zní:
„Fond provede aktualizaci evidence půdy na základě ohlášení změny podle odstavce 1, jestliže
je ohlášení změny doloženo písemnou dohodou podle odstavce 2 (pozn. tj. dohodou mezi
původním a novým uživatelem o užívání DPB, nikoli dohodou mezi novým uživatelem a
vlastníkem příslušných pozemků) nebo uživatel, který učinil ohlášení změny, předložil doklad
prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle
odstavce 2.“
Jelikož paní V. K. doložila písemnou dohodu o předání dílů půdních bloků, ze které bylo patrno,
že není sporu o užívání předmětných dílů půdních bloků mezi původní uživatelkou a novou
uživatelkou, nebyla povinna (a Fond nebyl oprávněn požadovat) dokládat právní důvod užívání
předmětných DPB. Tato právní úprava je účinná i v současné době.

Příloha byla anonymizována v souladu s příslušnou legislativou.
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