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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 21.09.2017 (doručena 21.09.2017 do datové schránky)
Advokátní kancelář požadovala zaslání aktuálních informací týkajících se stavu VDJ a stavu
pozemků, které měl a aktuálně má žalobce spol. GORAL, spol. s r.o., se sídlem Vysoká Srbská
131, Vysoká Srbská (dále jen „žalobce“), u Fondu evidované, a to za období let 2012 – 2017.
V případě, že v tomto období došlo k převodu evidovaných pozemků z žalobce na jiného
uživatele, žádáte o sdělení, na kterého uživatele (osobu) tak bylo učiněno.
Ve vazbě na shora uvedenou žádost Fond začal vyhledávat a sbírat požadované informace a na
základě výše uvedeného dospěl k závěru, že pro poskytnutí shora uvedených informací je
nezbytné vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací. Z tohoto
důvodu Fond prodloužil lhůtu pro poskytnutí informací o deset dní, tj. do 16.10.2017.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 10.10.2017
Zasíláme Vám informace týkající se stavu VDJ a stavu pozemků, které měl a aktuálně má žalobce
u Fondu evidované.
Co se týká VDJ, v příloze Vám zasíláme stavy chovaných zvířat vedených v Integrovaném
registru zvířat (IZR) k jednotlivým datum v provozně u žalobce. Na přelomu dubna a května
2017 došlo k značnému poklesu zvířat u tohoto subjektu – viz Výpis z IZR.
Obdobně je tomu i u pozemků, kde Vám zasíláme údaje ze žádostí o poskytnutí dotace –
deklarace zemědělské půdy. Tj. veškerá zemědělská půda vedená v Evidenci půdy (LPIS) –
příloha Celková zemědělská půda. V LPIS nastal také největší pokles během roku 2017.
V tabulce uvádíme přehled půdních bloků, které žalobce a jeho následní uživatelé využívali příloha Goral 2012_2017_výměra.
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