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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 10.09.2018 (doručena 10.09.2018 emailem)
Pan M. P. žádal o sdělení informací, které se týkají pozemků ve Vašem vlastnictví,
parc. č. 436/3,442/2, 449, 467,468/2,470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 470/5, 470/6, 471, 472,
473/2, 475, 479, 480, 481, 482,484,501/2, 501/3, 505, 507/2, 508, 512/1, 512/3,
512/4,514/2, 565/2, 567/3, vše zapsané na LV 863, k.ú. Kalná Voda,
a to konkrétně zda a kým jsou na tyto pozemky čerpány dotace, a to jak v současné době, tak
i v letech minulých. Dále žádáte o předložení právního důvodu užívání k těmto pozemkům.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 21.09.2018
V příloze č. 1 posíláme vyplněnou tabulku, ve které jsou uvedeny předmětné pozemky dle
jednotlivých parcelních čísel, díly půdních bloků (DPB) dle evidence využití půdy podle
uživatelských vztahů (LPIS), které tyto pozemky překrývají, jména jejich uživatelů, vedených
v současné době v LPIS a výši vyplacených dotací za roky 2006 - 2017.
Jak vyplývá z přiložené tabulky, část pozemku parc.č. 442/2 o výměře 2 608 m2 (DPB 4901/4
(630-0990) a část pozemku parc.č. 467 o výměře 658 m2 (DPB 5916/2 (630-0990) užívá též
uživatel Alekos Pejos (dříve GOLF CLUB U Hrádečku s.r.o.), a to z důvodu narovnání lomené
hranice mezi užívanými pozemky do uživatelsky přijatelného průběhu hranice při zachování
výměry původních DPB. Z hlediska identifikace hranice užívaných pozemků v terénu je toto
uživatelské narovnání pro zákres v LPIS nezbytné.
Právním důvodem užívání předmětných pozemků je nájemní smlouva ze dne 1.11.2007, kterou
jste uzavřel s panem Ing. J. Ch. a dále podnájemní smlouva ze dne 15.4.2011, kterou jste
uzavřel se společností DIKRAM s.r.o. a panem Ing. J. Ch.
Obě smlouvy jsou přiloženy v kopiích jako příloha č. 2 a 3.
V daném případě se při ohlášeních do LPIS půda nestala předmětem rozporu mezi uživateli.
Z tohoto důvodu Fond nemá k dispozici další nájemní nebo pachtovní smlouvy či dohody o směně
mezi uživateli.
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