Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 19. 04. 2013
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

lukopy@seznam.cz
19. dubna 2013 21:19
_info
Fwd: RE: Dotaz-dotace LHC Dožice IČ 46449841

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku:
Dokončeno
Vážení,
dovolíme si Vás v této, již dříve uvedené věci, ještě požádat o kopie písemností souvisejících se
žádostí o dotaci. Požadujeme je jako informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím. Jedná se nám o kopii žádosti o poskytnutí dotace a kopie veškerých dalších dokladů,
které žadatel pro vyřízení žádosti předal. Rádi si požadované kopie vyzvedneme osobně, na adrese Ve
Smečkách 33. Jak jsme již dříve uvedli, JH, nar. xxxxxx v Praze, trvale bytem Praha 8 - Ďáblice, a LK,
nar. xxxxxx trvale bytem Praha 6 - Břevnov, jsme spolumajitelé LHC Dožice.
Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 03. 05. 2013

Rozhodnutí
Státní zemědělský intervenční fond, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 zákona
č.
106/1999
Sb.,
svobodném
přístupu
k informacím,
ve
znění
pozdějších
předpisů
(dále jen „zákon“) rozhodl o žádosti o poskytnutí informace (dále též „žádost o informace“) paní
J. H. a pana L. K. (dále jen „žadatel“), podle ustanovení §11 odst. 3, §15 odst. 1, § 20 odst. 4 písm.
a) zákona ve spojení s ustanovením § 67 a násl. správního řádu, t a k t o :
Žádost o poskytnutí informace žadatele ze dne 19.4.2013 týkající se Žádosti o dotaci
reg. č. 10/009/2241a/232/xxxxx se částečně odmítá.
Odůvodnění:
Dne 19.4.2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „SZIF“) doručena žádost
o poskytnutí informace dle zákona, ve které žadatel požádal o poskytnutí Žádosti o dotaci reg. č.
10/009/2241a/232/xxxxxx a kopií veškerých dalších dokladů. SZIF po posouzení žádosti o informace
konstatuje, že žadateli v souladu se zákonem poskytuje kopii Žádosti.
V souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona povinný subjekt (Fond) další dokumentaci týkající se Žádosti
o dotaci neposkytne, pokud jde o informaci, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost
zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. V daném případě se jedná o
údaje obsažené v nedílných součástech žádosti o dotaci a dalších dokumentů spojených s administrací
žádosti, přičemž podání této dokumentace není povinností uloženou zákonem.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze ve smyslu ustanovení § 16 zákona odvolat do 15 dnů
ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství České republiky prostřednictvím správního orgánu,
který toto rozhodnutí vydal, tj. Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.

