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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 21.05.2019 (doručena 21.05.2019 emailem)

Pan P. K. žádal o informace, kdo byl v letech 2017, 2018 a 2019 pronajímatelem a nájemcem
ze smluvních vztahů u pozemků:
1) k.ú. Postřelmov, LV 1714, parc.č. 1768/19, 1771/37, 1811/65,1827/20,1809/22,
1811/579 vlastník S. Č., dle LPIS uveden uživatel M. M. a BLUDOVSKÁ a.s.
2) k.ú. Zábřeh na Moravě, LV 3650, parc.č. 4246/1, vlastník S. Č., dle LPIS uveden uživatel
Bludovská,a.s.
3) k.ú. Chromeč, LV 564, parc.č. 1130/1 a 1137, vlastník S. Č., dle LPIS uveden uživatel V.
B. a L. S..
Požadoval tedy informace, kdo je v uvedený v letech 2017, 2018 a 2019, jako pronajímatel, zda
je pronajímatelem vlastník pan S.Č., bytem Chromeč, popřípadě jiná osoba a zda je uveden ve
smlouvách nájem, v jaké výši se způsobem úhrady.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 05.06.2019

Ad1) k.ú Postřelmov
rok 2017

p.č. 1768/19

J.J.
(31.12.2003

p. č. 1771/37

--------------

p. č. 1811/65

Bludovská a.s.
(31.12.2003

IČ: 48133981

rok 2018

DIČ: CZ48133981

J.J.
→

M. M. (od 1.5.2019)

25.4.2018)

-------------

Bludovská a.s.
→

rok 2019

M. M. (od 1.5.2019)

M. M. (od 1.5. 2019)

26.11.2018)
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p. č. 1827/20

S R.
(31.12.2003

p. č. 1809/22

→

Bludovská a.s.
(31.12.2003

p. č. 1811/57

S. R.
25.4.2018)

Bludovská a.s.

Bludovská a.s.

→

Bludovská a.s.
(31.12.2003

M. M. (od 1.5.2019)

dosud)

Bludovská a.s.

Bludovská a.s.

→

dosud)

Ad 2) k.ú. Zábřeh na Moravě:

p. č. 4246/61
část cca 9175 m2

Bludovská a.s.
(30.3.2005

část cca 815 m2

Bludovská a.s.
→

R. V.
(29.2.2012-30.4.2018)

M.M. (od.1.5.2019)

26.11.2018)

J. M.
(1.5.2018

J. M.
→

dosud)

Ad 3) k.ú.Chromeč:

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981
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p. č. 1130/1

V. B.
V.B.
dosud)

V.B.

(11.10.2003

→

p. č. 1137
část cca 3 128 m2

V. B.

V.B.

V.B.
(11.10.2003

→

dosud)

část cca 3.248 m2

L.S.
(24.3.2009

L.S.
→

L.S.
dosud)

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zemědělství), v roce
2003 nestanovil uživatelům povinnost předkládat při ohlášení do evidence využití půdy právní důvody užívání
pozemků. Povinnost zkoumání právního důvodu užívání pozemků evidovaných v rámci evidence půdy, tj.
předložení právního důvodu užívání nebo dohody odstraňující vzájemný rozpor v zákonem uvedených
případech, je vyžadována od novely zákona o zemědělství účinné ke dni 10. 11. 2005, tzn. že na pozemky,
které byly zapsány do evidence LPIS do roku 2006 nebylo nutno předkládat právní důvody užívání. Prokázání
právního důvodu užívání v případě, že nejde o kolizi mezi uživateli, není podmínkou pro přidělení dotace, a
proto Fond nájemní smlouvy vztahující se k předmětným pozemkům nemá k dispozici.

Na pozemky, které od 1.5.2019 užívá pan M.M. byla předložena Podpachtovní smlouva ze dne 4.3.2019,
uzavřená
mezi
HMN
Global
Estate
s.r.o,
IČ:
05994136
a
panem
M.M.,
na dobu určitou 1 rok. Kopii této smlouvy předkládáme v příloze.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981
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