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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 29.06.2020 (doručena 29.06.2020 e-mailem)
Paní D. V. žádala o poskytnutí informace o kultuře evidované v LPIS na pozemku parc.č. 1262,
k.ú. Milenovice, díl půdního bloku 0106-0 (770 -1140). Uvádí, že v LPIS je pozemek veden jako
standardní orná půda (R) a táže se, zda je možné, aby v LPIS byla bez vědomí vlastníků
změněna evidovaná kultura na trvalý travní porost (T). Dále žádáte o informaci, jaké je
stanovisko Fondu k problematice zatravňování orné půdy a změny kultury pozemku, jestliže
pozemek je fyzicky zatravněn, ale v LPIS je stále veden jako standardní orná půda.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 09.07.2020
Na pozemku parcelní č. 1262 v k.ú. Milenovice, který je v katastru nemovitostí veden jako orná
půda, je v LPIS evidován díl půdního bloku (DPB) 0106/6 (770-1140), který je součástí půdního
bloku (PB) 0106-0 (770-1140). DPB 0106/6 (770-1140) je v LPIS evidován s druhem
zemědělské kultury „standardní orná půda (R)“ na uživatele Františka Plachého.
V souladu s ustanovením §3g odst. 1, písm.d) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, je každý uživatel evidovaný v LPIS, povinen Fondu na jím vydaném
formuláři ohlásit skutečnost, že došlo ke změně druhu zemědělské kultury na dílu půdního bloku
podle kritérií stanovených v nařízení vlády podle § 3i zákona o zemědělství, a to nejpozději do
15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Pokud tak neučiní, nesplní podmínky dle §3g odst.
1 zákona o zemědělství a může mu být za toto porušení uložena sankce.
Pokud si vlastník pozemku nepřeje, aby uživatel měnil
druh zemědělské kultury na
propachtovaném pozemku, měla by tato skutečnost být jasně uvedena v uzavřené
pachtovní/nájemní smlouvě. Jedná se o soukromoprávní vztah.
Z výše uvedeného lze dovodit, že pokud toto ustanovení ve smlouvě chybí, může
pachtýř/nájemce měnit v LPIS druh zemědělské kultury bez svolení vlastníků pozemku, pouze
na základě svého ohlášení a skutečného stavu zemědělské kultury.
S jakýmikoliv doplňujícími dotazy v dané věci se neváhejte obrátit přímo na Oddělení metodiky
LPIS, Ing. Jakub Kratochvíl, tel. 703 197 392.
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