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 02.10.2020 (doručena 02.10.2020 do datové schránky)
Advokát Mgr. P. Š. z advokátní kanceláře AK Seddons žádal v zastoupení své klientky paní R.
W., vlastníka pozemku parc. č. 2037/2, orná půdy, k. ú.Velké Losiny ( dále jen Pozemek), o
poskytnutí informace:
1) od kdy pan K. S., adresa 788 15, Velké Losiny, LPIS ID: 92252, JI: 1000685926, hospodaří
na pozemku parc. č. 2037/2 v k. ú. Velké Losiny, resp. na půdním bloku č. 6001/7 ve Velkých
Losinách,
2) v případě, že pan K. S. začal užívat Pozemek později, o poskytnutí informace, kdo
dotace za hospodaření na Pozemku od roku 2017 do roku 2020,
3)

čerpal

zda byly dotace za rok 2020 již vyplaceny,

4)
doložení
právního titulu
k
užívání
předmětného
Pozemku
panem
K.
S.
(v případě smlouvy či jiné listiny žádáte o zaslání kompletní kopie dokumentu ve smyslu
§ 4a odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.).

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 12.10.2020
Vzhledem k tomu, že SZIF poskytuje dotace na DPB vedených v evidenci LPIS a nikoliv na
pozemky dle evidence katastru nemovitostí, posíláme v příloze tabulku, ze které je poznat
překryv dílů půdních bloků a pozemku, včetně jména jejich uživatelů a vyplacených dotací za
roky 2005 a 2019. V roce 2020 dosud žádné dotace vyplaceny nebyly.
Jak je vidět z přiložené tabulky, pan K. S. je uživatelem DPB 6001/7 (550-1070) od 6.3.2020.
V příloze Vám přikládáme kopii pachtovní smlouvy ze dne 1.3.2020, uzavřenou mezi paní R. W.
jako propachtovatelem a panem K. K. jako pachtýřem a Oznámení o provedení aktualizace půdy
ze dne 9.3.2020.
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