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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 09.08.2022 (doručena 09.08.2022 e-mailem)
Pan Mgr. F. B. žádal o informace týkající se pozemků parc.č. 463/10 497/35 k.ú. Jimlín, a to
zda jsou začleněny pro roky 2020 – 2022 do nějakého půdního bloku a jsou na ně v rozhodném
období poskytovány dotace. V případě, že ano, žádáte o sdělení:
1) od kterého roku v rámci rozhodného období jsou dotace na předmětné pozemky
poskytovány,
2) v jakém finančním rozsahu byly poskytnuty v jednotlivých letech rozhodného období,
3) kdo je evidován jako příjemcem dotací v rozhodném období,
4) jakým způsobem bylo prokazováno užívací právo k dotčeným pozemků v rozhodném období.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 23.08.2022
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“).
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 předmětným parcelám nikdy nebyly doloženy právní důvody užívání. Se změnou zákona o
zemědělství v roce 2020 byla parcela č. 463/10 od 13. 3. 2020 zahrnuta do dílu půdního bloku,
avšak jako nezpůsobilá z hlediska právních důvodů užívání, a proto na ni nebyly vypláceny
dotace. Parcela č. 497/35 nebyla ve sledovaném období od roku 2020 nikdy součástí žádného
dílu půdního bloku a nikdy na ni nebyl doložen právní důvod užívání.
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