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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 06.09.2021 (doručena 06.09.2021 e-mailem)
Pan D. E. žádal o informace týkající se jeho pozemků parcelní číslo 329/5 a 329/6 v katastrálním
území Žďár u Velkého Chvojna, okres Ústí nad Labem, a to:
1. zda byl Fondu při registraci půdního bloku předložen doklad o právním vztahu (o užívání) k
výše uvedeným pozemkům. Případně žádáte o kopii dokladu.
2. zda bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace (finanční podpory) v období od 20. 1. 2021,
případně v jaké výši.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 14.09.2021
Ad 1) Výše uvedené parcely byly v LPIS evidovány od 11. 10. 2003 až do 24. 3. 2021 na pana
F. M. V roce 2003 se pro zápis do evidence LPIS předložení právních důvody užívání
nevyžadovalo. Od 25. 3. 2021 zmíněné dvě parcely získala do užívání firma John Agro, s. r. o.,
která od pana F. M. koupila jeho závod včetně užívacích a dalších práv. Dosud žádný z vlastníků
užívací práva k pozemkům, jak pana F. M., tak firmy John Agro, s. r. o., nezpochybnil.
Nyní máte jako současný vlastník možnost podat (osobně, poštou s úředně ověřeným podpisem,
datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem) podle §3g odst. 8 zákona 252/1997 o
Zemědělství podnět k vyjmutí jeho parcel ze způsobilých v LPIS z hlediska právních důvodů
užívání, pokud se současným uživatelem nedohodnete na pachtovní smlouvě. Vzor žádosti
zasíláme v příloze.
Ad 2) Poskytnutí dotace (finanční podpory) od 20. 1. 2021 nebylo zatím realizováno, jelikož
Jednotné žádosti na rok 2021 se podávaly od 8. 4. - 15. 5. 2021 a první zálohové platby na
Jednotnou platbu na plochu (SAPS) budou vypláceny v průběhu října 2021.
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