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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 12.01.2022 (doručena 12.01.2022 e-mailem)
Paní N. B. žádala o poskytnutí následujících informací týkající se řízení sp. zn.
17/547/EPU/2/0009688, na základě kterého byla změněna kultura DPB č. 610 -1140 5502/5 ze
standartní orné půdy na travní porost na orné půdě. Jeho součástí je také parcela č. 3546/1
v k.ú. Deblín okres Brno-venkov. Požadujete následující informace:
1. Zda byla provedena změna kultury na celé ploše parcely číslo 3546/1 v k.ú. Deblín?
2. Kdo byl účastníkem v daném řízení - vlastník nebo uživatel?
3. Kdo byl účastníkem řízení v souvislosti s parcelou č. 3546/1 v k.ú. Deblín?
4. Uvést důvod, proč nebyla o daném řízení informována a nebyla účastníkem řízení.
5. Žádala jmenovitě uvést zaměstnance Regionálního odboru Brno, kteří byli řízení přítomni.
6. Žádala zaslat protokol z tohoto řízení.
7. Kdo dal podnět - zažádal o změnu kultury? Žádala zaslání tohoto dokladu.
8. Z jakého důvodu není provedena změna zápisu kultury na LV 921 v katastrálním území Brno
- venkov?

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 25.01.2022

1. Změna kultury byla v evidenci půdy provedena na překryvu parcely č. 3546/1 v k.ú. Deblín s
DPB č. DPB č. 610-1140 5502/5 o velikosti 4345 m2, tedy na části, kterou parcela zasahuje do
tohoto DPB.
2. Účastníkem předmětného řízení byl uživatel, vlastník dle zákona o zemědělství ani účastníkem
řízení být ani nemůže (pokud není zároveň uživatelem).
3. V souvislosti s parcelou č. 3546/1 byl účastníkem řízení pouze uživatel pan F. S.
4. Dle ustanovení § 3g a násl. zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o zemědělství“), jsou účastníky řízení pouze dotčení uživatelé. Vlastník
může dle § 3g odst. 8 zákona o zemědělství podat podnět k zahájení řízení o aktualizaci evidence
půdy a pouze v tomto případě je o případném zahájení řízení a jeho výsledku informován. Proto
jste nebyla informována o předmětném řízení.
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5. Oprávněnou úřední osobou, která prováděla všechny úkony v řízení, byla Ing. N. G.,
referentka oddělení příjmu žádostí a LPIS (v současnosti již na SZIF nepracuje). Prvním úkonem
v řízení bylo vydání Oznámení o zahájení řízení, druhým a posledním úkonem bylo vydání
Oznámení o provedení aktualizace evidence půdy.
6. Žádný protokol řízení neobsahuje, Oznámení o provedení aktualizace evidence půdy č.j.
SZIF/2017/0144017 ze dne 20.2.2017, týkající se uživatele F. S., který zahrnuje i parcelu č.
3546/1 v k.ú. Deblín (resp. DPB č. 610-1140 5502/5, jehož je tato parcela součástí), jste již
obdržela v rámci své předchozí žádosti o informace.
7. Žádná osoba podnět ke změně zemědělské kultury na předmětném DPB nepodala, řízení bylo
zahájeno dle § 3h odst. 2 zákona o zemědělství z podnětu Fondu po vyhodnocení nových
ortofotomap. Jedná se o běžný postup, který probíhá ze zákona na všech DPB jednou za dva
roky po přesnímkování podkladových ortofotomap.
8. Evidence půdy slouží v souladu se zákonem o zemědělství k evidování skutečného stavu
užívání zemědělské půdy uživateli a stanovení referenční plochy pro přiznání dotací. Fond nemá
pravomoc vymáhat způsob hospodaření na pozemcích dle údajů v katastru nemovitostí, ani
naopak vymáhat nebo zajišťovat změnu v katastru nemovitostí podle stavu v evidenci půdy.
Princip nezávislosti údajů v katastru nemovitostí na údajích v evidenci půdy (a naopak) v tomto
ohledu potvrzuje i ustanovení § 3 odst. 4 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu.
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