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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 24.06.2018 (doručena 29.06.2018 dopisem)
Paní M. P. požadovala jménem Spolku STOP černým skládkám následující informace:
1. Poskytnout kopii žádosti vlastníka pozemku parc. č. 1326 k.ú. Zbilidy o poskytnutí zemědělské
dotace za roky 2016 a 2017; pozemek parc. č. 1326 k.ú. Zbilidy byl zřejmě součástí dílu půdního
bloku 670-1120 9307/1
2. Poskytnout kopii(e) rozhodnutí Státního fondu o poskytnutí této dotace za roky 2016 a 2017
pro vlastníka pozemku parc. č. 1326 k.ú. Zbilidy; pozemek parc. č. 1326 k.ú. Zbilidy byl zřejmě
součástí dílu půdního bloku 670-1120 9307/1
3. Zda vlastník pozemku parc.č. 1326 k.ú. Zbilidy požádal v letech 2013 a 2014 o poskytnutí
příslušné zemědělské dotace i na tento pozemek a zda Státní fond tomuto vlastníkovi na základě
těchto žádostí poskytl tomuto vlastníkovi (rok 2013 a 2014) tuto dotaci i na tento pozemek
(parc.č. 1326)?
4. Která jiná státní instituce byla věcně příslušná (pokud Státní fond nebyl věcně příslušným
orgánem žádosti o zemědělskou dotaci posuzovat a vydávat příslušná rozhodnutí) a mohla
vlastníkovi pozemku parc. č . 1326 k.ú. Zbilidy poskytnout příslušnou zemědělskou dotaci za rok
2013, za rok 2014 a za rok 2015?
5. Který jiný věcně příslušný státní orgán mohl poskytnout příslušnou zemědělskou dotaci na
stavbu hospodářského stavení pro chov ovcí a koz, které je evidováno v KN pod p. č. st. 590 v
k. ú. Zbilidy? Stavba byla dokončena v roce 2013 a zda jím mohl být po roce 2013 také Státní
fond?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 11.07.2018
Ad 1) Kopie Jednotné žádosti pana F. Z. pro rok 2016 a 2017 je přílohou tohoto dopisu.
Ad 2) Kopie rozhodnutí o poskytnutí plateb panu F. Z. na jednotlivá opatření za rok 2016 a 2017
jsou přílohou tohoto dopisu.
Ad 3) V roce 2013 na DPB 670-1120 9307/1 požádáno nebylo. Pro rok 2014 přikládáme v příloze
Tabulku překryvů a vyplacených dotací.
Ad 4) Zemědělské dotace na příslušný pozemek parc.č. 1326 poskytuje pouze Státní zemědělský
intervenční Fond.
Ad 5) Dotace na výstavbu hospodářského stavení pro chov ovcí a koz, které je evidováno
v katastru nemovitostí pod p.č. st. 590, k.ú. Zbilidy, nebyla ze strany Fondu v rámci
projektových
opatření
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2007 – 2013 poskytnuta, a to ani po roce 2013. Není nám známo, který jiný věcně příslušný
státní orgán mohl poskytnout příslušnou dotaci.
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