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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 24.01.2018 (doručena 24.01.2018 do datové schránky)
Právní zástupce JUDr. Ing. P. M. Ph.D. žádal v zastoupení svého klienta P. K. o poskytnutí
informací a dokumentů níže specifikovaných, týkajících se čerpání dotací pro zemědělce na
základě jednotné žádosti, a to:
1. Poskytnutí informace na základě jakého právního důvodu (smluvního či obdobného vztahu)
byla jako uživateli dílu půdního bloku č. 550-1050 9601/19 s výměrou 6,03 ha v období od
5.5.2016 do 4.4.2017 zapsána (vedena) v evidenci půdy registru LPIS obchodní společnost
Farma Pohoda s.r.o., Kladská 171, Staré Město
2. Poskytnutí listiny osvědčující právní důvod užívání a nárok na čerpání dotace.
3. Poskytnutí informace, v jaké výši byla dotace dle jednotné žádosti k předmětnému půdnímu
bloku v uvedeném období vyplacena.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 06.02.2017
1. Díl půdního bloku (dále jen „DPB“) 9601/9 (550-1050) byl převeden dne 5.5.2016 na Farmu
Pohoda s.r.o., ID LPIS 48782 se sídlem ve Starém Městě pod Sněžníkem, Kladská 171, na
základě Dohody uživatelů o změně užívání v LPIS, která byla uzavřena dne 29.4.2016 mezi
panem A. P. a Farmou Pohoda s.r.o.
Původní uživatel pan A. P., ID LPIS 19920, byl zapsán do evidence půdy LPIS jako uživatel
tohoto DPB již v roce 2003, tedy v době, kdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění platném v roce 2003, nebyla uživatelům stanovena povinnost předkládat při
Ohlášení do evidence půdy právní důvody užívání pozemků pod ohlašovanými DPB.
2. Kopii dohody uživatelů o změně užívání v LPIS ze dne 29.4.2016 Vám zasíláme v příloze.
Dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. V uvedeném období byla k předmětnému dílu půdnímu bloku vyplacena dotace ve výši
89.886,03 Kč. V příloze zasíláme tabulku vyplacených dotací.
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