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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo prostřednictvím datové
schránky dne 7. 3. 2017 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 6. 3. 2017,
týkající se poskytnutí informací k zařazení pozemků do zemědělského půdního fondu
či jejich odnětí. Ve své žádosti požadujete poskytnout konkrétně informace k aktuálnosti
údaje v katastru nemovitostí stran zařazení následujících pozemků do ZPF, eventuálně
k možnosti jejich odnětí ze ZPF:
1. pozemek parc. č. 2195/14 (orná půda o výměře 4041 m2), zapsaný na LV č. 251,
2. pozemek parc. č. 2195/15 (orná půda o výměře 4561 m2), zapsaný na LV č. 4395,
3. pozemek parc. č. 2195/16 (orná půda o výměře 4463 m2), zapsaný na LV č. 4395,
vše v kat. území Brno – Slatina, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, kat.
pracoviště Brno-město.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:

Ministerstvo vychází při své úřední činnosti z údajů uvedených v katastru nemovitostí,
který je veřejným seznamem ve smyslu ustanovení § 980 občanského zákoníku.
Ministerstvu nepřísluší ověřovat či potvrzovat správnost údajů v evidenci katastru
nemovitostí. Předmětné pozemky jsou v platném územním plánu města Brna součástí
návrhové plochy SV (smíšené plochy výroby a služeb). V katastru nemovitostí jsou ovšem
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stále vedeny jako zemědělská půda, protože ještě nedošlo k jejich odnětí
ze zemědělského půdního fondu. K tomu může dojít až po nabytí právní moci územního
rozhodnutí o umístění stavby, pro jehož vydání je nutný souhlas (závazné stanovisko)
podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
v platném znění. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu byl územní plán před
svým schválením projednán a odsouhlasen příslušným dotčeným orgánem. Zda je záměr,
který investor má, v souladu s regulativy platnými pro zmíněnou návrhovou plochu SV, to
musí posoudit příslušný stavební úřad.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
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