Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 14.6.2018 (doručena 14.6.2018 e-mailem)
Paní PhDr. J. S. žádala o poskytnutí informace o tom,
1) jaký subjekt o jaký druh dotací pro rok 2018 zažádal na dále uvedené pozemky v k.ú. Ježov,
obec Ježov, okr. Hodonín- pozemek č. parc. 235/25,235/77, 284/79,535/13,535/40, 535/76,
535/81, zapsané na LV 187 a 535/1 zapsaný na LV 178,
2) Na jaké půdní bloky (též vyjádřeno v m2, na jaké plodiny) jednotlivých pozemků bylo o dotace
zažádáno,
3) Bylo podaným žádostem vyhověno 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 22.6.2018
Ad1) V příloze Vám přikládáme Tabulku překryvů, ve které jsou uvedeny pozemky dle
jednotlivých parcelních čísel, díly půdních bloků (DPB) dle evidence využití půdy podle
uživatelských vztahů (LPIS), které tyto pozemky překrývají a jména jejich uživatelů, vedených
v současné době v LPIS.
Ad2)
DPB 550-1180 5212/3 – uživatel PODCHŘIBÍ JEŽOV, a.s. (1674) - deklarována plodina - Úhor
DPB 550-1180 5212/5 – uživatel V. Š. – plodina nebyla deklarována (žadatel nemusel
deklarovat)
DPB 550-1180 5212/8 – uživatel V. Š. - plodina nebyla deklarována (žadatel nemusel
deklarovat)
DPB 550-1180 5402/6 – uživatel PODCHŘIBÍ JEŽOV, a.s. - deklarována plodina kukuřice, řepka
ozimá
DPB 550-1180 5402/10 – uživatel AGRO Žádovice s.r.o. - deklarována plodina Sója

U DPB 550-1180 5212/3 a 550-1180 5402/6 bylo žádáno pro rok 2018 v rámci dotačního titulů
SAPS
U DPB 550-1180 5212/5 a 550-1180 5212/8 bylo žádáno pro rok 2018 v rámci dotačního titulů
SAPS
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U DPB 550-1180 5402/10 bylo žádáno pro rok 2018 v rámci dotačního titulu SAPS a Bílkovinné
plodiny.
Ad3) Příjem Jednotných žádostí pro rok 2018 byl ukončen ke dni 15.5.2018. V současné době
probíhá administrace jednotlivých žádostí, výplatu finančních prostředků lze očekávat na podzim
roku 2018.
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