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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 07.04.2020 (doručena 07.04.2020 emailem)
Paní K. R. žádala o informaci, zda má pan P. K. smlouvu o užívání pozemků parcelní číslo 3442/2
a 3443/2 v k. ú. Rýmařov nebo jiné právní možnosti užívání pozemků, které na základě kupní
smlouvy kupuje. Dále požadovala informaci, zda pan P. K. bude nadále nárokovat užívání
pozemku a dotací.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 16.04.2020
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 jména jejich uživatele.
Dále uvádíme, že dne 8.4.2020 byla na Regionální odbor SZIF v Opavě, Oddělení příjmu žádostí
a LPIS - Bruntál, doručena Žádost o výmaz předmětných pozemků z LPIS. Fond zahájil řízení
sp.zn. 20/759/EPU/2/0025980 a uživateli, panu K., byla odeslána výzva k doložení právních
důvodů užívání předmětných pozemků. Uživateli nyní běží 15 denní lhůta na doložení právního
důvodu užívání předmětných pozemků a následně ještě lhůta na seznámení se s podklady před
vydáním rozhodnutí, která uplyne dne 12.5.2020. Do této doby nelze v dané věci, v souladu se
správním řádem, činit jakékoliv úkony.
Pokud uživatel neprokáže právní důvod užívání předmětných pozemků, budou tyto pozemky
v LPIS zaevidovány jako nezpůsobilá plocha pro výplatu dotace. Pro podrobnější informace
v dané věci Vám doporučujeme obrátit se na Oddělení příjmu žádostí a LPIS - Bruntál,
Partyzánská 1619/7, Bruntál, 792 01.
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