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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 04.08.2021 (doručena 04.08.2021 do datové schránky)
Advokátní kancelář ADKINS LEGAL s.r.o. žádala o odpovědi a zaslání dokladů k následujícím
otázkám:
1. Byl v letech 2013 až 2021 Fond požádán o výplatu jakýchkoliv finančních prostředků dotace,
(pobídky, příspěvky, apod.) pro činnost na některém z pozemků parc.č. 4, 13/1,13/4 v obci
Janské Lázně, k.ú. Černá Hora v Krkonoších, zapsaných na LV č. 246, vedeném KÚ pro
Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov? Pokud ano, žádáte o zaslání žádosti.
2. Byly v letech 2013 až 2021 vyplaceny Fondem jakékoliv finanční prostředky (dotace, pobídky,
příspěvky apod.) pro činnost na některém z pozemků parc.č. 4, 13/1,13/4 v obci Janské Lázně,
k.ú. Černá Hora v Krkonoších, zapsaných na LV č. 246, vedeném KÚ pro Královehradecký kraj,
Katastrální pracoviště Trutnov? Pokud ano, žádáte o zaslání rozhodnutí.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 17.08.2021
Fond vyplácí dotace na základě údajů, vedených v evidenci využití půdy dle uživatelských vztahů
(dále jen LPIS). Základní jednotkou evidence využití půdy je půdní blok o minimální výměře
0,01 ha. Díl půdního bloku (DPB), který je součástí půdního bloku, 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.
Vzhledem k tomu, že žadatel podává žádost na díly půdních bloků vedené v LPIS a nikoliv na
parcely, nelze z žádostí ani z rozhodnutí vyčíst, zda žadatel na uvedené parcely žádal a dostal
dotaci.
V příloze Vám proto zasíláme tabulku, ve které jsou uvedeny DPB, které překrývají Vámi
uvedené pozemky a ze které je patrné kdo, na jakou výměru a v jaké výši obdržel dotaci za roky
2013 -2020 na Vámi uvedených parcelách.
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