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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 16.08.2021 (doručena 16.08.2021 e-mailem)
Paní K. R. žádala o sdělení, zda na pozemky parc.č. 1521/36 a 1521/37, zapsané na LV č. 213,
k.ú. Frenštát pod Radhoštěm byly v minulých 10 letech vyplaceny dotace. V případě kladné
odpovědi nás žádáte o sdělení, o jaký typ dotací se jedná, kým jsou/byly dotace pobírány a ve
kterých letech, z jakého titulu jsou/byly na pozemky dotace pobírány a v jaké výši byly
poskytnuty.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 25.08.2021
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 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 a zároveň jména uživatelů
v letech 2011 – 2021. V tabulce jsou dále uvedeny jednotlivá opatření a výše vyplacených dotací.
Dále přikládáme právní důvody užívání k zemědělským pozemkům parc.č.1521/36 a 1521/37,
k.ú. Frenštát pod Radhoštěm, a to Smlouvu o nájmu zemědělských pozemků ze dne 28. 12.
2006 a Dohodu o užívání pozemků (dílů půdních bloků) ze dne 28. 2. 2020. Ve smlouvě jsou
uvedeny parcelní čísla před digitalizací k. ú. Frenštát pod Radhoštěm.
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