Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 09. 07. 2014 (doručeno 14. 07. 2014 e-mailem)
Žádám Vás tímto o následující informace:
1) jakému subjektu a v jaké výši jsou na pozemky parc. č. 219/29, 251/4, 284/6, 284/11
v k. ú. Bohuňovice a parc. č. 327/81 v k. ú. Hlušovice vypláceny dotace.
2) jaká částka byla vyplacena v rámci dotací na výše uvedené pozemky od roku 2006 do
roku 2014 a doložení dokladů, na základě kterých byly dotace vypláceny.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 21. 07. 2014
dne 14. 07. 2014 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále
Fond) žádost o informace o výši dotací.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že dle údajů v katastru nemovitostí
jste vlastníkem podílu 1/9 na uvedených parcelách, viz. příloha č.2.
parc č. 219/29

o výměře 6134 m2

blok 540-1110 4302/1

parc. č. 251/4

o výměře 32520m2

blok 540-1110 3201

parc. č. 284/6

o výměře 55319m2

blok 540-1110 3203

parc. č. 284/11

o výměře 47553m2

blok 540-1110 3203

Parcely jsou zahrnuty v uvedených blocích v celé výměře.
Dotace na uvedené parcely v k. ú. Bohuňovice jsou po celou dobu vypláceny ZD
Bohuňovice s.r.o.. Výše vyplacených dotací je uvedena v přiložené příloze č. 1.
Parc. č. 327/81 v k. ú. Hlušovice v katastru nemovitostí neexistuje.
ZD Bohuňovice s.r.o. čerpá dotace na výše uvedené pozemky na základě zápisu půdních
bloků do registru půdy LPIS a následného podání Jednotné žádosti, která se podává
každý rok od poloviny dubna do poloviny května. Více informací ohledně Jednotné žádosti
získáte na našich webových stránkách www.szif.cz. V příloze Vám zasíláme Jednotnou
žádost pro rok 2013 – příloha č. 3.

