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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 19.10.2016 (doručena 19.10.2016 osobně)
Žadatel J. Č. požaduje poskytnutí smlouvy o pronájmu souboru pozemků 1428/1, 1428/39,
1456, 1457/1, 1001, 1015, 1017 v katastrálním území Liberec – Ostašov (letiště), ve
vlastnictví Statutárního města Liberec, dle které je vyplácena dotace.
Odpověď ze dne 11.11.2016

Rozhodnutí

Státní zemědělský intervenční fond, IČ: 48133981 (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt
ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), rozhodl o žádosti o poskytnutí informace
J. Č., Liberec 11 (dále jen „žadatel“) ze dne 19.10.2016, podle ustanovení § 15 odst. 1, §
20 odst. 4 písm. a) zákona, ve spojení s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, t a k t o :

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19.10.2016 se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 19.10.2016 byla Fondu doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona, ve které
žadatel požaduje poskytnutí smlouvy o pronájmu souboru pozemků 1428/1, 1428/39,
1456, 1457/1, 1001, 1015, 1017 v katastrálním území Liberec – Ostašov (letiště), ve
vlastnictví Statutárního města Liberec, dle které je vyplácena dotace.

Ve vazbě na shora uvedenou žádost o poskytnutí informací začal Fond vyhledávat a sbírat
požadované informace a na základě výše uvedeného dospěl k závěru, že pro poskytnutí
informací je nezbytná konzultace/spolupráce s příslušným regionálním odborem Fondu, a
proto Fond prodloužil v souladu s § 14 odst. 7 písm. a) zákona lhůtu pro poskytnutí
informace, o čemž byl žadatel přípisem ze dne 2.11.2016 (č.j. SZIF/2016/0599293)
informován.
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Fondu výše uvedené informace (tj. shora specifikované smlouvy) nemá k dispozici, a proto
nemůže žadateli požadované informace poskytnout.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze ve smyslu ustanovení § 16 zákona odvolat do 15 dnů
ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství prostřednictvím správního orgánu, který
toto rozhodnutí vydal, tj. Fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.
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