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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 09. 12. 2021 (doručena 09. 12. 2021 e-mailem)
Paní N. B. žádala o poskytnutí následujících informací:
1. Je uživatel povinen informovat Fond o změně užívání orné půdy? Například pokud ji přestane
užívat k pěstování zemědělských plodin a trvale ji zatravní?
2. Jaký je finanční rozdíl dotací v případě, kdy uživatel obdělává ornou půdu pravidelnou orbou
s pěstováním zemědělských plodin a trvale zatravněnou plochou byť je zápis v KÚ, „orná půda“?
3. Jaký způsob užití uvedl F. S. v roce 2003 v žádosti o zápis uživatele parcely
č. 3546/1 v KÚ Deblín okres Brno - venkov?
4. Hlásil uživatel parcely č. 3546/1 v KÚ Deblín okres Brno-venkov pan F. S. změnu užití?
5. Hlásil uživatel výši odškodnění škod způsobených renovací vysokého napětí vlastníkem E-ON
(rok 2018 - 2020) na dané parcele?
6. Uvedl v žádosti o odškodnění, v čem škoda spočívala a o jakou plodinu se konkrétně jednalo?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 17. 12. 2021
1. Ano, změnu druhu zemědělské kultury na díle půdního bloku je uživatel dle ustanovení
§ 3g odst. 1 písm. d) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
povinen Fondu ohlásit.
2. U dotací, o které si na předmětný DPB pan F. S. žádá, není rozdíl v sazbě v závislosti na
zemědělské kultuře daného DPB.
3. Pan F. S. v roce 2003 zaevidoval v evidenci půdy prvotní DPB č. 610-1140 5505/2, jehož
součástí byla parcela č. 3546/1, se zemědělskou kulturou orná půda (R).
4. Změna druhu zemědělské kultury ze standardní orné půdy (R) na travní porost na orné půdě
(G) byla součástí aktualizace LPIS s účinností od 15. 2. 2017 (viz odpověď na Vaši předchozí
žádost), jiná změna kultury na předmětném pozemku evidována nebyla.
5. Nehlásil, řešení takové případné žádosti o odškodnění ani není v kompetenci Fondu.
6. Neuvedl, neboť řešení takové případné žádosti o odškodnění ani není v kompetenci Fondu.
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