Žádost o poskytnutí informaci podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 29. 10. 2013
Povinný subjekt: Státní zemědělský intervenční fond RO OLOMOUC,
Blanická 1
772 00 Olomouc
Žadatel:
Text žádosti
o poskytnutí
informace:

Ing. V. Š., nar.:XXXXXXX, adresa trvalého bydliště
(shodná s adresou doručovací): XXXXXX,

Kdy byl zaregistrován půdní blok 2704 v k.ú. Lukoveček okr. Zlín v
hranicích dle současného LPIS, kdy byla do tohoto bloku začleněna
podstatná část parcel 836/17 a 836/18, kdo a od jakého data dostává
na tento půdní blok dotace.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č.
svobodném přístupu k informacím, v platném znění

106/1999

Sb.,

o

Odpověď ze dne 31. 10. 2013
Vážený pane,
dne 29.10.2013 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 informaci, kdy byl zaregistrován půdní blok 2704 v k.ú.
Lukoveček okr. Zlín v hranicích dle současného LPIS, kdy byla do tohoto bloku začleněna
podstatná část parcel 836/17 a 836/18, kdo a od jakého data dostává na tento půdní
blok dotace.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že půdní blok 2704 v kat. území
Lukoveček je v evidenci LPIS zapsán v současných hranicích od března roku 2013. Větší
část parcel č. 836/17 a č. 836/18 byla do tohoto půdního bloku zahrnuta rovněž v březnu
2013. V současné době je tento půdní blok v užívání Zemědělského družstva vlastníků
Fryšták.
Další část katastrálních parcel (asi 1/4) byla již od roku 2003 začleněna do jiného
půdního bloku, který do roku 2010 užíval pan Ladislav Pospíšil a od roku 2010
Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták. Část výměry těchto parcel přešla v březnu 2013
do užívání pana L. P..

