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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 08.07.2021 (doručena 08.07.2021 e-mailem)
Paní A. V. M. žádala o poskytnutí informace jaké dotace, v jaké výši a na jaké období jsou
v současné době čerpány, popř. na jaké dotace jsou podané žádosti pro příští období, a to na
pozemek parcelní číslo 208/9 v katastrálním území Chrastová Lhota.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 19.07.2021
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 SZIF poskytuje dotace na DPB vedené v evidenci LPIS a nikoliv na pozemky
dle evidence katastru nemovitostí, posíláme v příloze tabulku, ze které je poznat překryv dílů
půdních bloků a pozemku, uvedeného ve Vaší žádosti, včetně jmen jejich uživatelů a vyplacených
dotací za roky 2015 - 2016. Překryv parcely s DPB je pouze v rozmezí 15. 4. 2015 - 3. 5. 2017.
Od 4. 5. 2017 do současnosti se jedná o překryv parcely pouze se zbytkovou plochou půdního
bloku (jedná se o malé parcely KN, které nemají uživatele evidovaného v LPIS). V letech 2020 2021 nebyla na daný díl půdního bloku poskytnuta žádná dotace.
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