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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 10.04.2022 (doručena 11.04.2022 dopisem)
Paní Mgr. A. J. žádala o informace týkající se pozemků z LV 1905 a LV 685 v katastrálním území
Pravětín, obec Vimperk. Tyto pozemky má propachtovány pan J. K., 381 01 Prachatice. Jedná
se o následující informace:
1. zda má pan J. K. k níže uvedeným parcelám nějaké závazky, dotační programy, popřípadě
k jakému datu trvají nebo k jakému datu skončily.
2. zda existují nějaké dokumenty o směnách podepsaných oběma pachtýři, popřípadě zda
zaslání kopie některých těchto dokumentů, popřípadě posloupnost vzniku těchto směn a
důvodů, proč ke směnám došlo. Je zde zřejmá směna částí parcel se třemi dalšími uživateli.
Všechny parcely jsou ve čtverci 800 – 1150.
p. č. 622,
DPB 3102 / 7,
uživatel J. K., 383 01 Prachatice
p. č. 622,
3102 / 6,
Ing. J. Z., 385 01 Vimperk
p. č. 635,
3106 / 2
J. K.
p. č. 842 / 1
3205 / 2
S. Z., 385 01 Vimperk
p. č. 842 / 1
3205 / 1
J. K.
p. č. 311 / 1
3101 / 5
Ing. H. K., 383 01 Šumavské Hoštice
p. č. 311 / 1
3101 / 3
Ing. J. Z.
p. č. 318 / 2
3101 / 5
Ing. H. K.
p. č. 318 / 2
3101 / 3
Ing. J. Z.
p. č. 610 / 1
3102 / 7
J. K.
p. č. 610 / 1
3102 / 6
Ing. J. Z.
p. č. 611 / 1
3102 / 6
Ing. J. Z.
p. č. 846
3205 / 2
S. Z.
p. č. 846
3205 / 1
J. K.
p. č. 711
3106 / 2
J. K.
p. č. 712 / 1
3106 / 2
J. K.
p. č. 842 / 5
3205 / 1
J. K.
Je zde možná směna se S. Z. ?
3. potvrzení správnosti informace, že výše uvedené parcely č. 711, 712/1 a 842/5 má pan J.
K. evidovány v Evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů, od roku 2003, a že tedy
části parcel, tj. způsobilou plochu, pan Kříž zahrnul v žádosti o dotace. Jedná se o dobu od
roku 2003 do roku 2017.
p. č. 711 - způsobilá plocha 52 m2, nezpůsobilá plocha 229 m2
p. č. 712/1 - způsobilá plocha 2089 m2, nezpůsobilá plocha 1186 m2
p. č. 842/5 - způsobilá plocha 385 m2, nezpůsobilá plocha 1186 m2
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 22.04.2022
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K bodu 1 - 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 pozemků uvedených ve Vaší žádosti, jména uživatelů a částky
vyplacených dotací za toto období. V roce 2022 dosud dotace nebyly vypláceny.
K bodu 2. - Přikládáme kopii Ohlášení změny v evidenci půdy č.j. ep-943/2009 včetně dohody
uživatelů, Oznámení o provedení aktualizace evidence půdy č.j. SZIF/2015/0297101 včetně
dohody uživatelů a prvotní Nájemní smlouva uzavřená 1.1.1999 mezi J. K. a spoluvlastníky
pozemků. Všechny dokumenty byly vzhledem k GDPR anonymizovány.
K bodu 3. - Pozemky parc.č. 711 (překryv s účinným DPB 3106/2 52 m2 ) a parc.č. 712/1
(překryv s účinným DPB 3106/2 2720 m2 ) užívá pan J. K., od založení evidence půdy
11.10.2003, p.č. 842/5 (překryv s účinným DPB 3205/1 385 m2 ) užívá pan J. K. od 30.3.2004.
Všechny pozemky se nacházejí v k.ú. Pravětín, čtverec 800-1150.
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