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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 12.07.2022 (doručena 12.07.2022 do datové schránky)
Dne 12. 7 2022 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, IČ: 48133981
(dále jen „Fond“), žádost žadatelů paní Z. P. a pana S. P., právně zast. Mgr. O. K., advokátem
OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o., nám. Republiky 5, 746 01 Opava (dále jen „žadatelé“), o
poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím (dále jen „informační zákon“), ve které požadují následující informace:
1) Zda Fond eviduje jakoukoliv žádost, podnět či řízení týkající se pozemků zapsaných na LV
č. 380 v k.ú. Ondřejovice v Jeseníkách, ve vlastnictví společnosti Farma Ondřejovice s.r.o.?
2) Pokud ano, o jaké návrhy či podněty se jednalo a kdy byly podány? Příp. o jaké řízení se
jedná a v jaké je fázi?
Žadatelé požadují zaslání návrhů, podnětů či rozhodnutí v případných řízeních.
3) Zda Fond zpracovává aktuálně jakoukoliv studii, stanovisko či obdobný dokument týkající se
meliorací obecně? Příp. meliorací v oblasti Města Zlaté Hory? Pokud ano, požadují zaslání těchto
studií či stanovisek.
4) Jsou veřejně dostupné mapy meliorací, které byly v minulosti provedeny? Pokud ano, požadují
podrobnou mapu meliorací na pozemcích evidovaných na LV č. 380 v k.ú. Ondřejovice v
Jeseníkách, ve vlastnictví společnosti Farma Ondřejovice s.r.o..
5) Žadatelé požadují stanovisko, zda jsou meliorace za pozemcích evidovaných na LV č. 380 v
k.ú. Ondřejovice v Jeseníkách, ve vlastnictví společnosti Farma Ondřejovice s.r.o., zahrnuty do
komplexních pozemkových úprav? Pokud ano, jak?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 20.07.2022
K bodu 1) a 2) žádosti Fond uvádí:
Fond vyplácí dotace na základě údajů, vedených v evidenci využití půdy dle uživatelských vztahů
(dále jen LPIS). Základní jednotkou evidence využití půdy je půdní blok o minimální výměře
0,01 ha. Díl půdního bloku (DPB), který je součástí půdního bloku, 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.
Vzhledem k tomu, že uživatelem DPB 3902 530-1040, který překrývá pozemky uvedené na LV
č. 380, k.ú.Ondřejovice, je pan K. V., zasíláme Vám v příloze formuláře Jednotné žádosti pro
roky 2021 a 2022 a Rozhodnutí o poskytnutí dotací za rok 2021 pro opatření SAPS, Greening,
PVP, EZ, ANC a AEKO.
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K bodu 3),4) a 5) žádosti Fond uvádí
Fond posoudil Vaši žádost a došel k závěru, že požadované informace, týkající se meliorací, se
nevztahují k jeho působnosti.
S ohledem na výše uvedené Fond v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona Vaši
žádost ze dne 12. 7. 2022 týkající se bodu 3), 4) a 5), odložil.
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