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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 22.04.2022 (doručena 22.04.2022 e-mailem)
Paní A. H. žádala o informaci, zda je a případně byla čerpána finanční dotace na pozemek p. č.
402 v katastrálním území Buková u Merklína, okres Plzeň - jih, event. jeho část z některého
dotačního programu, které Fond poskytuje fyzickým, příp. právnickým osobám. Současně
žádala o informaci, komu nebo jakému subjektu a v jaké výši byla v jednotlivých letech 20152021 vyplacena.
Zaslala nám dva snímky stažené z veřejného registru půdy a žádala o vysvětlení údajů v bílém
rámečku u ohraničené části pozemku p. č. 402 v katastrálním území Buková u Merklína, okres
Plzeň – jih.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 04.05.2022
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, jména uživatelů v roce 2015
- 2021 a částky vyplacených dotací za toto období. V roce 2022 dosud dotace nebyly
vypláceny.
K údajům v bílém rámečku na snímcích z veřejného registru půdy uvádíme následující:
1001/1 je zkrácený kód DPB,
0,07ha je výměra DPB,
Dušan Hájek je uživatel DPB,
ID:89469 je ID LPIS (identifikátor),
8.3.2016 je datum od kdy je DPB účinný.
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