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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 07.01.2022 (doručena 07.01.2022 e-mailem)
Pan P. P. žádal jako spoluvlastník pozemku parc. č. 336/2 v katastrálním území Záryby, okres
Praha – východ, informaci, na základě jakého právního titulu je od března 2021 zapsán v LPIS
uživatel pozemku a zda pobírá dotace na tento zemědělský pozemek. Požadujete zaslání kopie
nájemní či pachtovní smlouvy.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 17.01.2022
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 pozemku uvedeného ve Vaší žádosti, jméno uživatele a výše
vyplacených dotací v roce 2021. Za rok 2021 nebyly všechny dotace dosud vyplaceny.
Právním důvodem užívání, na základě kterého je uživatel J a J Chroust, spol. s.r.o. od 04/2021
zapsán v LPIS jako uživatel dílu půdního bloku na pozemku parc.č. 336/2 v k. ú. Záryby, je
„Dohoda měnících se uživatelů dílu půdního bloku“ z 22. 4. 2021, sepsaná mezi uživateli DPB, J
a J Chroust, spol. s.r.o. a panem J. T., kterou zasíláme v příloze. Omluvte prosím kvalitu
naskenované kopie, originál je čitelný lépe, nicméně již originál je okopírovaná kopie vyplněného
formuláře, která je však přímo orazítkovaná a podepsaná.
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