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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 25.06.2020 (doručena 25.06.2020 do datové schránky)
Advokát Mgr. J. K. v zastoupení obchodní společnosti Zámek Koloděje a.s, se sídlem Praha 1,
Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1, IČO: 27448398, žádal o následující informace:
1) Jaké díly půdního bloku jsou v evidenci využití půdy evidovány na pozemcích parc.č.
254/1 a parc.č. 254/36, k.ú. Hájek u Uhříněvsi;
2) Na základě jakých skutečností (právního titulu) je jako uživatel nemovitostí evidován
v evidenci využití půdy, resp. registru půdy - LPIS pan L. H.;
3) Zda a případně kým byla podána žádost o poskytnutí dotace za rok 2020 na DPB
evidované na výše uvedených pozemcích a z jakého dotačního programu;
4) O jaké řízení se jedná v případě výše uvedeného řízení sp. zn. 20/109/EPU/2/0006213,
název řízení 20/4646/0088, koho a čeho se týká a co je jeho předmětem;

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 01.07.2020
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.
Ad 1) Vzhledem k tomu, že Fond 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.
Ad 2) V příloze posíláme nájemní smlouvy ze dne 25.3.2000 a 4.5.2000. Dokumenty byly
upraveny v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
Ad 3) Na rok 2020 nebyla na DPB, které překrývají předmětné pozemky, podaná žádost o
poskytnutí dotace.
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Ad 4) Řízení bylo zahájeno z důvodu zjištěných nesrovnalostí v evidenci půdy při fyzické kontrole
na místě ze dne 6. 11. 2019. Kontrolou bylo zjištěno, že na DPB 8801/1 (720-1040) je
degradovaný travní porost. V tom samém řízení na DPB 8804 (720-1040) probíhala mimořádná
aktualizace dle § 3h zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Jediným účastníkem řízení byl p. L. H. a zahájeno bylo z podnětu Fondu dne
30. 1. 2020, kdy bylo poštou odesláno Oznámení o zahájení řízení s výzvou k vyjádření se
k navrženým změnám. Pan L. H. se žádným způsobem nevyjádřil, proto bylo dne 13. 3. 2020
vydáno Oznámení o provedení aktualizace evidence půdy.
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