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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 26.10.2020 (doručena 29.10.2020 dopisem)
Ing. J. R. žádal o doplnění informací, obsažených v odpovědi Fondu ze dne 8.6.2020, č.j.
SZIF/2020/0419092 ( odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací ze dne 3.4.2020). Jedná
se o následující dotazy:
Ad a) Jsou nebo byly dokumenty řízení sp.zn. Su427/2013-MA, v období roku 2013 až 2020, po
případě do roku 2014, evidovány v nějaké evidenční pomůcce? Uváděný soupis složky vznikl až
v roce 2020, dle sdělení paní Bc.V. L. Není opatřen datem.
V odpovědi jste uvedli, že byla provedena spisová rozluka. Dokumenty o této rozluce evidují jak
rušený určený původce, který rozluku provádí, tak právní nástupce rušeného určeného původce,
který rozluku dokončuje. Tímto nástupcem je SZIF. Kde jsou k nahlédnutí dokumenty o spisové
rozluce?
Ad d) Dotaz byl formulován “jaký byl hlavní důvod změny údajů…?“Odpověď Fondu uvádí důvod
s označením MA, který je v dokumentech Oznámení o zahájení řízení a Oznámení o provedení
změny …. Výslovně označen ve výroku, v jeho tabulce a v řádcích označujících nově evidované
DPB jako“ Doplňující důvod změny“. Jaký byl hlavní nebo meritorní důvod změny?
Ad e) V řízení došlo k velmi zásadním změnám výměr DPB a sloučení více DPB do větších,
změnám označení pozemků nástupnickými DPB. K takovým změnám nemůže sloužit leteckoměřičské snímkování, neboť se jedná o administrativní úkony. Snímkování slouží k revizi
obrazových dat (digitálních ortofotomap), jak Fond uvádí. Podle tehdy platného znění § 3g odst.9
zákona o zemědělství se provádí výhradně revize obrazových dat. Kdo jmenovitě (která úřední
osoba nebo účastník) dal podnět k těmto změnám?
Ad f) Kde jsou uloženy PDU, které byly podkladem ke změnám výše uvedeným, které byly nově
zaevidovány?
Ad i) Kde mohu nahlédnout do dokumentů, vedených elektronicky Fondem a které se vztahují
ke spisové rozluce?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 10.11.2020
Ad a) V rámci spisové rozluky připravil rušený původce (MZe) pouze listinné předávací protokoly,
týkající se agendy Evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) a v rámci spisové
rozluky zajistil jejich předání nástupci, tedy Fondu. Dokumenty, resp. Předávací protokoly ke
spisové rozluce, jsou uloženy na Centrálním pracovišti SZIF, Ve Smečkách 33, Oddělení spisové
služby, spisová značka 2015/S13320/0000241.
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Ad d) Hlavním důvodem změny u řízení sp.zn.Su427/2013-Ma je Mimořádná aktualizace (dále
jen „MA“).
Ad e) Řízení sp.zn. Su427/2023-MA administrovala Bc. V. L., pracovník Fondu. Na tento dotaz
jsme Vám již odpovídali v předchozí korespondenci.
Ad f) V rámci řízení MA nejsou předkládány PDU. Mimořádná aktualizace se provádí vždy
z podnětu Fondu. Na tento dotaz jsme Vám již odpovídali v předchozí korespondenci.
Ad i) Uzavřená řízení z Regionálního odboru Olomouc z období 2003 – 2014 byla předána do
centrální spisovny Fondu v Měříně pod č.j. 2018/S11600/0000177. Spis sp.zn.Su427/2013-Ma
byl vyžádán z archivu v Měříně a je do něj možné nahlédnout na pracovišti OPŽL v Šumperku,
Nemocniční 53, Šumperk.
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