Ing. Ladislava Kryžová
Pražská 142, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
-------------------------------------------------------------------------------------------FytAgro s.r.o.
k rukám : Ing. Monika Nebeská
Rozběřice 18, 503 12 Všestary
Na vědomí : ZD Všestary
k rukám :p. Jan Bruinsma
Rozběřice 18, 503 12 Všestary

Věc : Výzva k zaplacení nájmu za přístupový prostor k polím a výzva k
dodávce naturálií a výzva k zaplacení nemajetkové újmy

Dodnes není zaplaceno plné pachtovné (resp. nedodány naturálie) z
důvodu, že vlastníci půdy dostávají podezřelé e-maily a dále je závažné
podezření, že e-maily vlastníka půdy k jednateli FytAgro s.r.o. jsou
odkláněny k holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi.
Dále není zaplaceno nájemné za přístupový prostor k polím za cca 3
měsíce a dále není zaplaceno odškodnění za protiprávní používání
přístupového prostoru za cca 9 měsíců ( pozn. FytAgro s.r.o. samo
vypovědělo

nájemní smlouvu a poté samo přiznalo, že přístupový

prostor protiprávně používalo.)

Povinnost platby pro FytAgro s.r.o. pro rok 2018 :
Od 1. ledna do 19. března 2018 – výměra je známá a jedná se vesměs ostatní
plochy, kde je cena daně 2 000/ ha, výsledná částka je cca 5 000 Kč.
Od 20. března do 31. prosince 2018 – nemajetková újma za protiprávní
používání prostotu sloužícího k podnikání ve výši 25 000 Kč, viz.
Naturálie : 30 q potravinářské pšenice, 4 balíky sena a 4 balíky slámy se
splatností do 30. listopadu 2018, doprava zdarma v rámci nemajetkové
újmy.
Na základě výše uvedených skutečností vlastníci půdy vyzývají k zaplacení
výše uvedených částek a dodání naturálií.

V Chlumci nad Cidlinou
dne 16. ledna 2019

Ing. Ladislava Kryžová

17. 1. 2019

Datové schránky

Doručenka datové zprávy
Věc:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas doručení:
Odesílatel:
ID schránky:
Typ schránky:
Odesílající osoba:

Výzva
640075567
Poštovní datová zpráva
Doručená
17. 1. 2019 v 09:33:27
Ladislava Kryžová, Pražská 142, 50351 Chlumec nad Cidlinou, CZ
w4rtyrt
Fyzická osoba
Oprávněná osoba

Adresát: FytAgro s.r.o., Rozběřice 18, 50312 Všestary, CZ
ID schránky: n98f638
Typ schránky: Právnická osoba
Zmocnění:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ano

Události zprávy:
17. 1. 2019 v 07:58:14 EV0: Datová zpráva byla podána.
17. 1. 2019 v 07:58:14 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
17. 1. 2019 v 09:33:27 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona
č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena.
Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do
schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/index?ev=LHBtZCwyLDs2NDAwNzU1Njc7MQ%3D%3Da62aef7f&XCSRF=2bab4989ef648001f…
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17. 1. 2019

Datové schránky

Doručenka datové zprávy
Věc:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas doručení:
Odesílatel:
ID schránky:
Typ schránky:
Odesílající osoba:

Výzva
640075231
Poštovní datová zpráva
Doručená
17. 1. 2019 v 09:30:16
Ladislava Kryžová, Pražská 142, 50351 Chlumec nad Cidlinou, CZ
w4rtyrt
Fyzická osoba
Oprávněná osoba

Adresát: Zemědělské družstvo Všestary, Rozběřice 18, 50312 Všestary, CZ
ID schránky: ibrudkm
Typ schránky: Právnická osoba
Zmocnění:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
p. Jan Bruinsma
Ano

Události zprávy:
17. 1. 2019 v 07:59:02 EV0: Datová zpráva byla podána.
17. 1. 2019 v 07:59:02 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
17. 1. 2019 v 09:30:16 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona
č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena.
Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do
schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/index?ev=LHBtZCwyLDs2NDAwNzUyMzE7MQ%3D%3Db9172169&XCSRF=2bab4989ef64800…
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