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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 13.07.2020 (doručena 13.07.2020 e-mailem)
JUDr. J. K. žádala o informaci, na základě čeho a kdy byl do půdního bloku 7905/4 v k.ú.Rychnov
na Moravě pojat pozemek parc.č. 7382, k.ú. Rychnov na Moravě – ostatní plocha, ostatní
komunikace, jehož vlastníkem je Obec Rychnov na Moravě. Dle satelitních snímků k danému
bloku je vidět, že došlo ke sloučení obecní cesty do uvedeného DPB.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 22.07.2020
Pozemek parc.č. č. 7382 v k.ú. Rychnov na Moravě zasahuje do dílu půdního bloku č. 7905/4
(580-1080), dále malou částí do DPB 7905/6(580-1080) a 6904 (580-1080). Všechny tři DPB
jsou evidovány nepřetržitě na jednoho uživatele, jímž je společnost ZOS Rychnov na Moravě
s.r.o. ID LPIS 27559, a to od 11.10.2003. Tehdy byl sice veden pod jiným číslem, ale byl
rozdělený na dva DPB, které užíval stejný uživatel.
Zákon, o zemědělství v roce 2003 nestanovil uživatelům povinnost předkládat při ohlášení do
evidence využití půdy právní důvody užívání pozemků. Povinnost zkoumání právního důvodu
užívání pozemků evidovaných v rámci evidence půdy, tj. předložení právního důvodu užívání
nebo dohody odstraňující vzájemný rozpor v zákonem uvedených případech, je vyžadována od
novely zákona o zemědělství účinné ke dni 10. 11. 2005.
Protože od roku 2003 nedošlo ke změně uživatele, nebyl důvod prověřovat právní důvody užívání
pozemku, a proto žádným dokladem prokazujícím PDU nedisponujeme. Tuto skutečnost lze
ověřit i ve veřejně přístupné evidenci pozemků LPIS, v historii dílu půdního bloku. Co se týká
přesných překryvů pozemku díly půdních bloků, ty jsou dostupné až od roku 2009 (viz tabulka
v příloze).
K otázce sloučení obecné cesty do uvedeného DPB uvádíme, že podle ortofotomapy v terénu
prokazatelně došlo k rozorání meze/cesty, a tím došlo ke sloučení DPB, a to ke dni 6.12.2017
(obrázek přikládáme v příloze).
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