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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 20. 03. 2015 (doručeno 24. 03. 2015 e-mailem)
dle zák. č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
1Žádám o informace:
kdo si požádal o dotace na předmětné pozemky resp. PB (uvedeno v původní žádosti) za rok
2014 a v jaké výši tyto dotace obdržel. Postačí mi v současné době odpověď vztažená k uživateli
P., který měl řádnou výpověď z nájemní smlouvy k 30.9.2014.
Kdo si zažádal o dotace na rok 2015 a v jakém rozsahu (opět je vše vztaženo k předmětným
pozemkům resp. PB).
Do jakého termínu je SZIF určená lhůta pro podání žádosti o dotace na rok 2015.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění.
Odpověď ze dne 02. 04. 2015:
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím Vám sdělujeme následující:
O dotaci za rok 2014 na půdní blok 750-1060 6605/5 si požádal pan M. P. Dosud obdržel na
tento půdní blok platbu SAPS, PVP – zem. půda a LFA. Výše jednotlivých sazeb obdržených dotací
jsou dostupné na internetových stránka SZIF i Ministerstva zemědělství. Upozorňujeme, že výše
poskytnuté dotace je závislá od splnění podmínek uložených prováděcími předpisy k dané dotaci.
Jednotnou žádost o dotaci na rok 2015 má žadatel možnost zasílat od druhé poloviny měsíce
dubna 2015 do 15. května 2015. Den 15. květen 2015 je v současné době stanoven jako konečný
termín předání Jednotné žádosti na rok 2015.
Ohledně obdržení námitek, které zaslala protistrana, máte jako účastník řízení možnost na RO
SZIF Praha nahlížet do spisu a pořizovat si kopie. Pracovníci regionálního odboru Vám je za
úplatu vyhotoví nebo si kopie požadovaných dokumentů můžete na místě pořídit sám. Ve spise
pak bude založen protokol o nahlédnutí do spisu.
Lhůta pro rozhodování ohledně podaného Ohlášení dle § 3g odst. 1 zákona o zemědělství je
30dnů ode dne doručení Ohlášení, přičemž se prodlužuje o 30 dnů, jde-li o zvláště složitý případ
(nebo v dalších zákonem vymezených případech).
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