Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 27.12.2017 (doručena 27.12.2017 do datové schránky)
Ing. arch. J. F. žádal o poskytnutí následujících informací, týkající se pozemků č. parc. 496 –
orná půda, č. parc. 407/6 – orná půda, č. parc. 425/3 – orná půda, č. parc. 426 - orná půda č.
parc. 221/6 – trvalý travní porost, č. parc. 225/2 – trvalý travní porost, č. parc. 228/8 – trvalý
travní porost, č. parc. 377/2 – orná půda, č. parc. 145/5 – trvalý travní porost, vše v katastrálním
území Voděrady u Rychnova nad Kněžnou a pozemku č. parc. 944/14 - orná půda v katastrálním
území Nová Ves u Voděrad, jejichž je spoluvlastníkem:
Poskytnutí informace formou kopie listiny ze spisů vedených Státním zemědělským intervenčním
fondem ve věci poskytnutí dotací na výše vyjmenované pozemky, a to:
a) smlouvy, kterými zemědělský podnikatel hospodařící na těchto pozemcích doložil právo užívat
tyto pozemky k zemědělské činnost pro potřeby poskytnutí dotace v letech 2016 a 2017,
b) pokud tyto smlouvy neexistují, jiné doklady – listiny, kterými zemědělský podnikatel
hospodařící na těchto pozemcích doložil právo užívat tyto pozemky k zemědělské činnost pro
potřeby poskytnutí dotace v letech 2016 a 2017.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 08.01.2018
Požadované kopie listin zasíláme v příloze.
Předmětné pozemky uvedené v žádosti užívala v roce 2016 společnost Hq Project Gama , s.r.o..
Převzala je s účinností od 14.05.2016 na základě uzavřené „Smlouvy o pachtu části obchodního
závodu“. Smlouva byla uzavřena 12.05.2016 mezi společností EUROPORK s.r.o. jako
„Propachtovatelem“ a výše zmíněnou společností Hq Project Gama , s.r.o. jako „Pachtýřem“.
Právní důvod užívání k pozemkům je podle čl. 2. odst. c) smlouvy doložen seznamem
nájemních/pachtovních smluv, jež tvoří přílohu smlouvy. V seznamu figurují jako spoluvlastníci
předmětných pozemků pan J. F. a paní J. F.. Kopie samotných smluv č. 146 a č. 148 nemá Fond
k dispozici.
V roce 2017 převzala užívání předmětných pozemků společnost Farma Třebešov s.r.o. s účinností
od 03.01.2017 na základě uzavřené „Smlouvy o podpachtu části obchodního závodu“. Smlouva
byla uzavřena 01.11.2016 mezi společností Hq Project Gama, s.r.o. , jako „Propachtovatelem“
a společností Farma Třebešov s.r.o. jako „Podpachtýřem“.
Právní důvod užívání k pozemkům je podle čl. 2. odst. c) smlouvy doložen seznamem
nájemních/pachtovních smluv, jež tvoří přílohu smlouvy. Jedná se o totožný seznam jako v
předchozím případě.
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Dále přikládáme srovnávací tabulku, kde je uveden výčet pozemků s jejich výměrami
spoluvlastnickým podílem pana ing. arch. J. F., výměrou podílu a se skutečným uživatelem a
umístěním v konkrétním DPB.
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