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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 01. 10. 2018 (doručena 01. 10. 2018 osobně)
Advokátní kancelář žádala v zastoupení svého klienta, pana T. K., o informace ve věci čerpání
dotací k pozemkům ve vlastnictví jejich klienta v k.ú. Rejhotice, zapsaných na LV č. 513.
Jedná se o tyto pozemky:
parc.č. 1255/1, p.č. 1265/1, p.č. 513, p.č.76/2, p.č. 255/2, p.č. 346/5, p.č. 366/1, p.č.372/3,
p.č. 376/1, p.č. 376/2, p.č. 377/1, p.č. 377/2, p.č. 379, p.č. 385/2, p.č. 399/1, p.č. 400/1,
p.č. 404/1, p.č. 404/2, p.č. 404 /4, p.č. 404/6, p.č. 406/1, p.č. 482/3, p.č. 800/1, p.č.
1231 /57, p.č. 1231/100, p.č. 125 4/4, p.č. 1254/5, p.č. 1254/6, p.č . 1254/9, p.č. 1255/1,
p.č. 1255 /2, p.č. 1255/4, p.č. 1255/5, p.č. 1264/1, p.č. 1264/2, p.č . 1265/1, p.č. 1265/2,
p.č. 1539/3, p.č. 1539/6.
Váš klient požaduje informace, zda je jiné osobě poskytována dotace pro hospodaření na
zemědělské půdě na jeho pozemcích a pokud ano, tak z jakého právního titulu.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 12. 10. 2018
V příloze přikládáme tabulku s překryvy dílů půdních bloků, vedených v evidenci využití půdy dle
uživatelských vztahů (LPIS) na dotčených pozemcích, jméno jejich uživatele, vedeného
v současné době v LPIS (pan J. S.) a výši vyplacených dotací za rok 2017, připadajících na
předmětné pozemky.

Dále přikládáme kopii Dohody o pronájmu pozemků ze dne 10.2.2016 , uzavřenou mezi panem
Tomášem Karešem a panem Jaroslavem Strnadem, jejímž předmětem je pronájem pozemků
parc.č. 366/1,1255/1,1265/1 a 346/5 v k.ú.Rejhotice a Dohodu uživatelů o změně užívání
v rámci LPIS ze dne 18. 2. 2016, uzavřenou mezi paní H. S. a J.S..
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