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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 27.04.2018 (doručena 27.04.2018 dopisem)
Paní M. P. žádala jménem Spolku STOP černým skládkám s.r.o. následující informace:
1.1. zda SZIF poskytl a v jaké výši zemědělskou dotaci na pozemek p.č.1326 k.ú. Zbilidy
o výměře 18 097 m2, který je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost, a to
samostatně za rok 2015,2016 a 2017;
1.2. jaká výměra v m2 v jednotlivých letech 2015, 2016 a 2017 byla výchozí základnou pro
stanovení výsledné výše této dotace;
1.3. poskytnout kopii žádosti žadatele o poskytnutí této dotace za rok 2015 a
1.4. poskytnout kopii rozhodnutí SZIF o poskytnutí této dotace za rok 2015;
2.1. zda SZIF poskytl a v jaké výši zemědělskou dotaci na pozemek p.č.1335 k.ú. Zbilidy
o výměře 128 661 m2, který je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, a to samostatně
za rok 2015, 2016 a 2017;
2.2 jaká výměra v m2 v jednotlivých letech 2015, 2016 a 2017 byla východiskem pro stanovení
výše této dotace;
2.3. ve spojení s bodem 2.1 poskytnout kopii žádosti žadatele o poskytnutí této dotace za rok
2015 a
2.4. ve spojení s bodem 2.1 poskytnout kopii rozhodnutí o poskytnutí této dotace za rok 2015,
ve kterém bude zahrnut shora uvedený pozemek p.č. 1335
3. zda SZIF poskytl v minulosti ( stavba dokončena okolo roku 2013) dotaci na výstavbu
hospodářského stavení pro chov ovcí a koz, které je evidováno v katastru nemovitostí pod p.č.
st. 590, k.ú. Zbilidy a ke kterému datu a v jaké výši.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 11.05.2018
Ad 1.1
Pozemek parc. č. 1326, k.ú. Zbilidy je součástí dílu půdního bloku (DPB) 670-1120 9307/1,
vedeného v evidenci využití půdy dle uživatelských vztahů ( LPIS) dle § 3a zákona 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Jeho uživatelem byl v roce 2015, 2016 a 2017
pan F. Z., Zbilidy. Výše zemědělských dotací připadající na předmětný pozemek v jednotlivých
letech je uvedena v přiložené tabulce.
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Ad 1.2
V roce 2015 zasahoval pozemek parc. č. 1326, k.ú. Zbilidy do výše zmíněného DPB 670-1120
9307/1 výměrou 17695 m2, v letech 2016 a 2017 výměrou 17 760 m2.
Ad 1.3
V roce 2015 pan F. Z. o dotaci na tento díl půdního bloku (část pozemku parc.č. 1326) nežádal.
Ad 1.4.
Odkazujeme na předchozí bod 1.3.

Ad 2.1
Pozemek parc. č. 1335, k.ú. Zbilidy je součástí dílu půdního bloku (DPB) 670-1120 9302/6,
vedeného v evidenci využití půdy dle uživatelských vztahů ( LPIS) dle § 3a zákona 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Jeho uživatelem bylo v roce 2015, 2016 a
2017 Zemědělské družstvo Zbilidy, Zbilidy 1, 58805. Výše zemědělských dotací připadající na
předmětný pozemek v jednotlivých letech je uvedena v přiložené tabulce.
Ad 2.2
V roce 2015, 2016 a 2017 zasahoval pozemek parc. č. 1335, k.ú. Zbilidy do výše zmíněného
DPB 670-1120 9302/6 výměrou 126 951 m2.
Ad 2.3
Kopii Jednotné žádosti Zemědělského družstva Zbilidy pro rok 2015 přikládáme v příloze.
Ad 2.4
Kopie rozhodnutí o poskytnutí dotací pro rok 2015 pro Zemědělské družstvo Zbilidy přikládáme
v příloze.
Ad.3
Dotace na výstavbu hospodářského stavení pro chov ovcí a koz, které je evidováno v katastru
nemovitostí pod p.č. st. 590, k.ú. Zbilidy, nebyla ze strany SZIF v rámci projektových opatření
PRV 2007 – 2013 poskytnuta.
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