Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 28. 05. 2013 (doručeno 28. 05. 2013)
v souladu se zněním zákona č. 106/1995Sb. o svobodnému přístupu k informacím žádám
o sdělení :
1/ zda byly u firmy OBORA,spol. s.r.o, Říčanská 1000, 665 01 ROSICE, IČO 46901817, v
rámci prováděných kontrol v roce 2012 zjištěny závady plnění standardů udržování půdy
v dobrém zemědělském a enviromentálním stavu/GAEC/ a které to byly.
2/ v případě, že byly závady zjištěny, jaké byly uděleny sankce.
3/ jaká výše všech dotací byla uvedené firmě do dnešního dne vyplacena
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 10. 06. 2013
dne 28. 5. 2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen SZIF,
příp. Fond)
doručena
prostřednictvím
e-mailu žádost o poskytnutí
informací
v
souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, ve které žádáte o poskytnutí informací.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám v příloze zasíláme požadované odpovědi.
1) u žadatele OBORA, spol. s.r.o., Říčanská 1000, 665 01 ROSICE, IČO 46901817, JI
1000000060, byla v rámci prováděných kontrol na místě v roce 2012 (KNM č.
1597/500/31/2012) zjištěna porušení plnění standardů GAEC, konkrétně se jednalo o
tato porušení:
GAEC č.6 - na PB č. 610-1160 5001/1 došlo k poškození 1 ks krajinného prvku
mez. Dodržování dobrých zemědělských a environmentálních podmínek nebylo
porušeno jednáním, které je přímo přičitatelné žadateli v souladu s čl. 23 nařízení
Rady č. 73/2009, v platném znění (v případě přímých plateb) a čl. 51 nařízení
Rady č. 1698/2005, v platném znění (v případě programu EAFRD).
GAEC č.2 - na ploše PB/DPB č. 610-1160 3101/10 označené v evidenci půdy jako
silně erozně ohrožená byl na výměře 0.08 ha pěstován porost širokořádkové
rostliny (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice) s použitím
půdoochranné technologie. Tím byly porušeny podmínky dobrého zemědělského a
environmentálního stavu dle čl. 4 nařízení Rady č. 73/2009, v platném znění (v
případě přímých plateb) a čl. 50a nařízení Rady č.1698/2005, v platném znění,
dále dle čl. 46 nařízení Komise č. 1974/2006, v platném znění a čl.19 nařízení
Komise č. 65/2011 v platném znění (v případě programu EAFRD).
2) Sankce za porušení Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) v
rámci Cross compliance činí 1% z dotace.
3) V příloze Vám zasílám tabulku vyplacených dotací, ale veškeré informace k dotacím,
které obdržel jmenovaný subjekt jsou též zveřejněny na našich webových stránkách
na www.szif.cz
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/spd?asc=asc&qs=obora&page=1&ji=10000000
60&sortby=NAZEV&ino=0&portalAction=detail

