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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 19.12.2018 (doručena 19.12.2018 do datové schránky)
Advokátní kancelář Kvapil & Šulc žádala o poskytnutí informace, zda společnost ZAS
Zbizuby,a.s., IČ: 25743988, se sídlem Zbizuby 16, 285 04 Uhlířské Janovice ( dále jen
„Společnost“) v letech 2017 a 2018 požádala o poskytnutí dotace ve vztahu k hospodaření na
níže uvedených pozemcích v k.ú. Nespeřice:
parc.č. 1127/1, parc.č. 1129/1, parc.č. 1551, parc.č. 1552, parc.č. 1127/3, parc.č. 1107, parc.č.
1110, parc.č. 1108/2, parc.č. 1103, parc.č. 1102, parc.č. 1129/2, parc.č. 1135/16, parc.č.
1428/1, parc.č. 1108/1, parc.č. 1106/1, parc.č. 1106/2, parc.č. 1101/5 a parc.č. 1128.
Pokud Společnost v předmětném období požádala o poskytnutí dotace ve vztahu k některému z
výše uvedených pozemků, žádáte o informace:
a) ve vztahu k jakému/jakým ze shora uvedených pozemků bylo Společností o dotaci/dotace
požádáno,
b) jaká/jaké dotace (dle fondu/typu podpory a opatření) byla/byly Společnosti poskytnuta/y, v
jaké výši, za jaké období a ve vztahu k jakému/jakým ze shora uvedených pozemků.
Pokud by jakákoli dotace nebyla Společnosti za rok 2018 dosud vyplacena, žádáte o informaci,
jaká/jaké dotace (dle fondu/typu podpory a opatření) bude/budou Společnosti za rok 2018
vyplacena/y, v jaké výši a ve vztahu k jakému/jakým ze shora uvedených pozemků.
Ve vazbě na shora uvedenou žádost o poskytnutí informací Fond začal vyhledávat a sbírat
požadované informace a dospěl k závěru, že pro poskytnutí požadovaných informací je nezbytné
získání objemného množství oddělených a odlišných informací. Z tohoto důvodu, v souladu
s ustanovením § 14 odst. 7 písm. b) zákona, Fond dopisem ze dne 21.12.2018 prodloužil lhůtu
pro poskytnutí informací o deset dnů , tj. do 14.1.2019.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 09.01.2019
V příloze Vám zasíláme tabulku, ze které jsou patrné překryvy výše uvedených pozemků díly
půdních bloků (DPB) dle LPIS, včetně jejich uživatelů a výše vyplacených dotací za rok 2017.
K daným DPB podal uživatel ZAS Zbizuby, a.s v roce 2018 žádost o Jednotnou platbu na plochu,
Platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí
(Greening), Přechodné vnitrostátní podpory (PVP). U žádných z výše uvedených opatření
doposud nebyla dotace za rok 2018 poskytnuta.
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