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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 05.11.2020 (doručena 10.11.2020 dopisem)
Pan V. B. žádal o poskytnutí informace k pozemkům zapsaným na LV č. 220 v katastrálním území
Kopřivná u KÚ pro Olomoucký kraj, KP Šumperk, a to:


na které z předmětných pozemků požadoval subjekt IČO 60000872 poskytnutí dotace
v roce 2017, 2018 a 2019 a v jaké výši mu byly v posledních 3 letech poskytnuty



na které z předmětných pozemků požadoval subjekt IČO 28583698 poskytnutí dotace
v roce 2017, 2018 a 2019 a v jaké výši mu byly v posledních 3 letech poskytnuty



na které z předmětných pozemků požadoval subjekt IČO 47985623 poskytnutí dotace
v roce 2017, 2018 a 2019 a v jaké výši mu byly v posledních 3 letech poskytnuty

a zda některý z nich uplatnil požadavek dotace i na Váš lesní pozemek p. č. 821/1, který nebyl
a není předmětem pachtovní smlouvy.
Ve vazbě na shora uvedenou žádost o informace Fond dospěl k závěru, že pro poskytnutí
informací je nutné vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací
požadovaných v jedné žádosti. Z tohoto důvodu Fond lhůtu prodloužil o deset dnů, tj. do
5.12.2020. Tato skutečnost Vám byla sdělena v Informaci o prodloužení lhůty pro poskytnutí
informace č. j. SZIF/2020/0681659 ze dne 12.11.2020.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 03.12.2020
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 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
a vyplacených dotací za rok 2017, 2018 a 2019.
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