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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 08.10.2021 (doručena 08.10.2021 do datové schránky)
Společnost REALIZACE ZAHRAD, s.r.o. žádala o sdělení níže uvedených informací a o poskytnutí
dokumentace vztahující se k poskytnutým dotacím ve vztahu k pozemkům parc. č. 882/3 o
výměře 16 153 m2 a parc. č. 879/2 o výměře 5 449 m2 v k. ú, Přední Kopanina, zapsaných na
LV č. 297, a to:
a) na základě jakého užívacího titulu k pozemkům byla paní L. V., s místem podnikání
Tuchoměřice, Ke Statenicím 42, PSČ 752 67, ID LPIS: 91229 (Uživatel) udělena dotace ve
vztahu k pozemkům v roce 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
a 2021
b) zaslání kopie příslušné nájemní, resp. pachtovní smlouvy, která byla uživatelem doložena
spolu s ohlášením změny v evidenci půdy ve vztahu k pozemkům v roce 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021, a to ve znění, které bylo v příslušném
roce uživatelem předloženo za účelem udělení dotace
c) sdělení, v jaké výši byly Fondem uživateli poskytnuty dotace ve vztahu k pozemkům v
jednotlivých letech 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k nformacím, v platném znění
Odpověď ze dne 19.10.2021
a) Ve zmíněných letech (2011 – 2021) byla udělena dotace na základě Dohody o užívání
pozemků z roku 2009 uzavřená mezi P. V. (původní uživatelka pozemků) a paní L. V.
(aktuální uživatelka pozemků). V příloze Vám zasíláme tuto dohodu a také Generální plnou
moc, kterou pro toto řízení uživatelka pověřila svého otce, Ing. L. V., jehož podpis se nachází
na zmíněné dohodě o užívání pozemků. Zároveň Vám v příloze zasíláme Oznámení o změně
evidovaných údajů v evidenci půdy, Ohlášení změny v evidenci půdy a Potvrzení o zařazení
uživatele do evidence půdy. Všechny dokumenty jsou anonymizovány v souladu s nařízením
GDPR.
b) Ve vztahu k těmto dvěma pozemkům žádné další právní důvody užívání (PDU) neevidujeme.
c) 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.
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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 a
vyplacených dotací v letech 2014 – 2021, neboť účinnost DPB je od 15. 3. 2014.
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