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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 05.04.2022 (doručena 05.04.2022 e-mailem)
Paní V. S. žádala o následující informace:
1) V jakém k.ú. působí mladý zemědělec, společnost RocknRolla a kdo společnost zastupuje?
Od kdy?
2) Na jaké nemovitosti ‐ stavby a pozemky jsou vypláceny přímé platby?
3) Od jaké společnosti či osoby má opatření „Navazující EKOZ“ dle žádosti 21/F1D/220/020314‐
NEZ ?
4)

Na jaké k.ú., stavby, pozemky je uvedená žádost podána a vyrovnána?

Od jakého data je žádost účinná?
5) Žádost reg.č. 21/F1D/220/020314‐G opatření Mladý zemědělec je platná od jakého data, na
jaké k.ú., na jaké stavby a pozemky se tato smlouva vztahuje? Od jaké společnosti nebo osoby
navazuje.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 19.04.2022
Ad 1) a 2)- V příloze zasíláme tabulku, ze které je patrné, v jakém katastrálním území a na
jakých pozemcích působí společnost RocknRolla s.r.o.. V zápisu o posouzení plnění podmínek
právnických osob figuruje jméno V. K., který je ve společnosti od 13. září 2019.
Ad 3), 4) a 5) –V rámci Jednotné žádosti pro rok 2021 č. 21/F1D/220/020314, která byla
společností RocknRolla s.r.o. podána dne 11. 5. 2021, bylo požádáno o tato opatření: SAPS,
Greening, Platba pro mladé zemědělce, Navazující AEKO, Navazující EKOZ a ANC. Díly půdních
bloků (pozemky), kterých se tato žádost týká, jsou uvedeny v přiložené tabulce (viz předchozí
bod žádosti). Jednotná žádost je účinná od doby jejího podání, tedy od 11. 5. 2021. K dotazu,
od jaké společnosti či osoby má opatření „Navazující EKOZ“ uvádíme, že u zařazovaných dílů
půdních bloků není u tohoto opatření posuzováno jejich předchozí zařazení v závazku podle
nařízení vlády č. 76/2015 Sb.. Od roku 2021 je umožněn vstup i zcela novým žadatelům.
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