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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 16.07.2021 (doručena 16.07.2021 e-mailem)
Paní D. Ch. žádala o poskytnutí informace týkající se pozemků Vašeho zemřelého manžela pana
K. Ch., které jsou evidovány na LV č. 121, LV č. 158 a LV č. 84, a které zdědil Váš společný syn,
jehož je opatrovníkem.
Jedná se o informaci, na základě jakého právního důvodu užívání byla v evidenci LPIS provedena
změna uživatele na paní V. Ch., která nemá uzavřenu žádnou nájemní smlouvu na hospodaření
a žádá o poskytnutí dotací.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 02.08.2021
Dne 11. 5. 2021 provedla paní V. Ch. spolu a panem J. Ch. ohlášení změny uživatele v evidenci
půdy LPIS u dílů půdních bloků (DPB) evidovaných v té době na pana K. Ch. Přílohou k ohlášení
bylo doloženo čestné prohlášení podepsané panem J. Ch., ve kterém bylo odkázáno na ústní
dohodu mezi manželi J. A V.Ch. a panem Ch. V prohlášení je zmíněna ústní dohoda a ze strany
manželů Ch. byla tato dohoda považována za akt uzavření ústní nájemní smlouvy podle § 1734
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi paní V. Ch. a panem K. Ch. na pozemky
evidované v té době na pana K. Ch.
Pracoviště Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL) Třebíč zahájilo dne 11. 5. 2021 řízení pod
sp.zn. 21/554/EPU/1/0048798, jehož předmětem bylo převedení DPB evidovaných na pana K.
Ch. na nového uživatele, a to na paní V. Ch. Tato změna proběhla na základě výše zmíněného
čestného prohlášení o ústní pachtovní smlouvě a znalosti pracovníků OPŽL týkajících se
společných hospodářských poměrů mezi příbuznými panem K. Ch. a panem J. Ch., kteří
hospodařili společně. Tuto znalost OPŽL získalo ze společných návštěv obou zmíněných na
pracovišti OPŽL v Třebíči.
Dovolujeme si Vás upozornit, že Evidence využití půdy LPIS je evidence aktuálního využívání
zemědělsky obhospodařované půdy, dotace se tedy vyplácí tomu, kdo na pozemcích reálně
hospodaří. Avšak podle §3g odst. 8 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů, může vlastník pozemků dát podnět k přezkoumání právního důvodu užívání jím
vlastněných pozemků z důvodů neoprávněného užívání pozemků. Na základě tohoto podnětu je
SZIF povinen zahájit řízení vedoucí k aktualizaci evidence půdy, v rámci kterého se prověří
platnost právních důvodů užívání. Pokud stávající uživatel (paní V. Ch.) neprokáže oprávněnost
užívání, pozemky nebudou způsobilé pro výplatu dotací. Upozorňujeme však, že tento podnět
může podat pouze vlastník pozemků.
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Z tohoto důvodu nelze aktuálně zahájit řízení na základě podnětu vlastníka, jelikož ve Vašem
případě je nutné počkat na dokončení dědického řízení. Jakmile bude dokončené dědické řízení
po panu K. Ch. a budou jasná vlastnická práva, můžete (i jako opatrovník nesvéprávného dědice)
buď dát podnět k prověření právních důvodů užívání, nebo požádat o zápis do evidence LPIS a
tyto pozemky obhospodařovat sama.
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