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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 05.08.2016 (doručeno 05.08.2016 datovou schránkou)

Ředitel společnosti Ing. K.Ch. žádal o poskytnutí následujících informací týkajících se:
Paní Z.V., bytem Staré Město a
Pana Z.V., bytem Staré Město.
1)
2)
3)
4)
5)

Datum, kdy požádali o zápis a datum, od kterého jsou zaregistrováni v LPIS
Zda hospodařící subjekt žádal o dotace a na co
Doklad o nákupu rostlin (rychle rostoucích dřevin – topol japonský
Informace o šetřeních, která na uvedených pozemcích provedli pracovníci SZIF v roce 2016
Informace o probíhajících řízeních na uvedených pozemcích a s uvedenými osobami

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 22. 08. 2016
K bodu 1)
Z.V. je v registru LPIS zaregistrovaný od 24.4.2015





Z.V. je v registru LPIS zaregistrovaná od 22.4.2015
pozemek p. č. 7260/142 byl nejprve evidován na subjekt Z.V. jen z části (od 23.4.2015 do
25.5.2015) a zbylá část byla evidována na subjekt Z.V. (od 21.5.2015 do 25.5.2015). Od
26.5.2015 je celý pozemek evidován na subjekt Z.V. jako díl půdního bloku 8701/9 (5301170).
pozemek p.č. 6865 byl nejprve evidován z části na subjekt Z.V. (od 23.4.2015 do 25.5.2015)
a zbylou částí na subjekt Z.V. (od 21.5.2015 do 25.5.2015). Následně od 26.5.2015 je celý
pozemek evidován na subjekt Z.V. jako díl půdního bloku 1104/3 (540-1180).

K bodu 2)
Žadatel Ing. Z.V., bytem Staré Město – v roce 2016 žádá o dotaci na SAPS – Jednotná platba
na plochu zemědělské půdy a Greening – Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy
příznivé pro klima a životní prostředí.
Žadatelka Z.V., bytem Staré Město – v roce 2016 žádá o dotaci na Greening – Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí,
SAPS - Jednotná platba na plochu zemědělské půdy a PVP – Platba na přechodné vnitrostátní
podpory.
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K bodu 3)
U opatření RRD HRDP (2004-2006), ZZP HRDP (2004-2006), ZZP EAFRD (2007-2013) a ZZP
PRV (2015+) Fond neeviduje žádné závazky.
K bodu 4)
Na obou parcelách probíhají řízení, jejichž součástí bylo i ohledání těchto parcel v terénu, které
proběhlo dne 10.6.2016. Z tohoto ohledání byly sepsány Protokoly o ohledání a to:
DPB
DPB
DPB
DPB

(540-1180)
(540-1180)
(540-1180)
(530-1170)

1104/3 a 1104/6 – č.j. SZIF/2016/0417148, Sp. zn. 16/655/EPU/1/0018089,
1104/5 – č.j. SZIF/2016/0417150, Sp. zn. 16/655/EPU/1/0017120,
1104/4 – č.j. SZIF/2016/0417155, Sp. zn. 16/655/EPU/1/0018078,
8701/13 – č.j. SZIF/2016/0417153, Sp. zn. 16/655/EPU/1/0017119,

K bodu 5)
V současné době na těchto parcelách probíhá celkem 4 řízení a to:
parcela p.č. 7260/142: 16/655/EPU/1/0017119 – uživatel Z.V. (DPB (530-1170) 8701/13)
parcela p.č. 6865: 16/655/EPU/1/0018089 - uživatel Z.V. (DPB (540-1180) 1104/3 a 1104/6)
16/655/EPU/1/0017120 - uživatel Z.V. (DPB (540-1180) 1104/5)
16/655/EPU/1/0018078 – uživatel Z.V. (DPB (540-1180) 1104/4)
Tato řízení jsou ve stavu otevřená.
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