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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 22. 8. 2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí následujících 

informací: 

 

Parcelní číslo Výměra m2 Výměra ha Druh pozemku Způsob ochrany 

227 2522 0,2522 orná půda zemědělský půdní fond 

242/2 252 0,0252 trvalý travní porost zemědělský půdní fond 

243 989 0,0989 trvalý travní porost zemědělský půdní fond 

244 886 0,0886 orná půda zemědělský půdní fond 

247/1 10736 1,0736 orná půda zemědělský půdní fond 

255/2 1725 0,175 orná půda zemědělský půdní fond 

258//2 2348 0,2348 trvalý travní porost zemědělský půdní fond 

259 881 0,0881 ostatní plocha způsob využití: ostatní komunikace 

261/1 4909 0,4909 trvalý travní porost zemědělský půdní fond 

361 11851 1,1851 trvalý travní porost zemědělský půdní fond 

223/4 730 0,073 původ pozemkový katastr zjednodušená evidence 

229 6738 0,6738 trvalý travní porost zemědělský půdní fond 

255/1 46103 4,6103 orná půda zemědělský půdní fond 

363 5575 0,5575 původ pozemkový katastr zjednodušená evidence 

 

Žádám zdvořile o informaci, zda komu jsou na hospodaření na uvedených pozemcích poskytovány v kalendářních 

letech 2017 a 2018 dotace a v jaká je výše uvedené dotace v uvedených letech. Pokud, by dotace byly 

poskytovány pouze na některé z pozemků, prosím o informace jen ohledně takových pozemků. 

 

 

 

 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 22.8.2019  

Naše č. j.: KUJCK 97792/2019  

Sp. zn.: KHEJ 94480/2019/kakr SO  

;   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 9. 9. 2019  
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K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

na uvedených pozemcích se žádné zvláště chráněné území nenachází a ze strany Jihočeského kraje žádná dotace 

nájemcům pozemků poskytnuta nebyla. Část pozemků okrajově zasahuje do ptačí oblasti Údolí Otavy a Vltavy, 

která je součástí soustavy NATURA 2000.  

Na pozemcích s kulturou trvalý travní porost krajský úřad jako příslušný orgán ochrany přírody stanovuje způsob 
hospodaření vymezením příslušného titulu Agroenviromentálně klimatických opatření (AEKO). Ale dotace 

plynoucí z tohoto hospodaření krajský úřad neposkytuje, ani nemá přehled o tom, jestli uživatel příslušného dílu 

půdního bloku o dotaci požádal a v jaké výši mu byla poskytnuta. O tyto informace je třeba požádat příslušné 

pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). 

S pozdravem 
 

 

 
Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
 

 

 


