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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 17/2021 
Č .j.: MJ/29774/2021 
 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 31.05.2021 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k, Odbor z ivotní ho prostr edí  z a dost o poskytnutí  informace 
v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve zne ní  pozde js í ch 
pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
Žádost o sdělení: 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
tímto žádám o zaslání všech příkazů a rozhodnutí vydaných nadepsaným správním orgánem od 
začátku roku 2018 doposud, kterým byla vyslovena vina pro přestupek proti zákonu č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů podle § 20a odst. 1 písm. 
c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů   
 
 
K žádosti o informace bylo sděleno: 
 

OZNÁMENÍ 
Sdělení k žádosti o informace 

 
Na základě Vaší žádosti č.j.: MJ/29774/2021 týkající se poskytnutí všech příkazů a rozhodnutí vydaných 
nadepsaným správním orgánem od začátku roku 2018 doposud, kterým byla vyslovena vina pro 
přestupek proti § 20a odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme: 
 
Počet příkazů a rozhodnutí vydaných nadepsaným správním orgánem od začátku roku 2018 doposud, 
kterým byla vyslovena vina pro přestupek proti § 20a odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:   0 
 
V uvedene m období , tj. od zac a tku roku 2018 doposud, nebyl vyda n z a dny  pr í kaz ani rozhodnutí , ktery m 
byla vyslovena vina pro pr estupek proti za konu c . 334/1992 Sb., o ochrane  zeme de lske ho pu dní ho 
fondu, ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu  podle § 20a odst. 1 pí sm. c) za kona c . 334/1992 Sb., o ochrane  
zeme de lske ho pu dní ho fondu, ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu . 
 
Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
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