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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 07.11.2016 (doručena 07.11.2016 emailem)
Pan P. J. žádal o poskytnutí informace, zda má firma Ekofarma Pavlík s.r.o. nějakou
výjimku z pravidel hospodaření na níže uvedených pozemcích.
Uvedl, že dle pokynů pokud hospodaříte mimo zvláště chráněná území, mimo oblasti
Natura 2000 a mimo ochranná pásma národních parků a nemáte vymezený některý
z nadstavbových titulů AEKO pro volnou krajinu, pak platí, že do 31.7. musíte trvalý travní
porost posekat a odklidit hmotu nebo spást a do 1 měsíce po skončení pastvy zlikvidovat
nedopasky. Do 31.10. musíte trvalý travní porost posekat a odklidit hmotu nebo spást a
do 1 měsíce po skončení pastvy zlikvidovat nedopasky.
Dále upozornil na skutečnost, že tyto pozemky byly v roce 2016 posekány a sklizeny pouze
jednou, a to do 31. července.
Jedná se o následující pozemky:
čtverec 680-1120 zkrácený kód 5204/26, 5204/9, 5208/8, 5204/12, 5204/8,
5204/10,6206, 5103/1, 5103/11, 5103/9, 4007/7, 4010, 4009/9, 4009/4, 4009/5, 4009/6
čtverec 680-1110 zkrácený kód 4910/2, 4911/8, 4807/4.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 21.11.2016
Žádné výjimky z pravidel hospodaření neexistují.
Existují podmínky dle příslušných nařízení vlády pro daná opatření, a to:




nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých
plateb zemědělcům
nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálněklimatických opatření
nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Kontroly byly provedeny v letech 2010, 2011 a 2014, tj. v rámci minulé Společné
zemědělské politiky, minulého programu.
V rámci nového programu nebyla žádná kontrole provedena, neboť žadatel nebyl součástí
výběru ke kontrole.
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Nad rámec Vámi požadovaných informací Fond uvádí, že na základě shora uvedené žádosti
o poskytnutí informace Fond kontrolu zváží a příp. bude informace předána na příslušné
Oddělení inspekční služby.
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