Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 5. 3. 2013 (doručeno 5. 3. 2013)
Městský úřad Semily, odbor životního prostředí již v předchozích letech, naposledy v lednu roku 2012 podával
písemnou informaci územnímu pracovišti SZIF v Hradci Králové o faktickém stavu hospodářství rodiny V.
Na základě podané žádosti o poskytnutí informací nám bylo sděleno, že byly M. V., trvale bytem: Praha za rok
2011 vyplaceny dotace, i když ve zkráceném rozsahu.
Vzhledem k tomu, že známe situaci na výše uvedeném hospodářství velmi podrobně, jsme přesvědčeni, že
došlo a dále dochází k porušení pravidel pro přiznání dotací ze SZIF a jedná se o neoprávněné vyplácení dotací
z veřejných prostředků. M. V. na svém hospodářství od prosince roku 2011 nechová žádná hospodářská zvířata
a travní porosty nejsou obhospodařovávány. Není nám tedy jasné, jak mohly být dotace vyplaceny, i když ve
zkráceném rozsahu.
Je nám známo, že o vyplacení dotací za rok 2012 bylo opětně pí. V. zažádáno.
Žádáme Vás tímto o podání informace o výsledcích jednotlivých inspekčních šetření a o jejich závěrech a o
případné výši vyplacené dotace za rok 2012. Nicméně pevně doufáme, že po posouzení inspekčních šetření
dospějete k závěru, že majitelka nehospodaří v souladu se standardy správné zemědělské praxe a k vyplacení
dotací za rok 2012 už nedojde.

Rozhodnutí o neposkytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Odpověď ze dne 18. 3. 2013

Rozhodnutí
Státní zemědělský intervenční fond (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 (dále též „žádost o informace“) Městskému úřadu v Semilech, Husova 82, 513
13 Semily, (dále jen „žadatel“), podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 4 písm. a) zákona ve spojení
s ustanovením § 67 a násl. správního řádu, t a k t o :
Žádost o poskytnutí informace ze dne 5. 3. 2013 týkající se stavu hospodářství rodiny V. se odmítá.
Odůvodnění:
Dne 5. 3. 2013 byla Fondu doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona, v níž žadatel požádal Fond o
poskytnutí informace týkající se stavu hospodářství rodiny V.
Fond odmítl výše uvedenou žádost, neboť řízení o poskytnutí dotace v rámci žádostí podaných v roce 2012
u žadatelky M.V. dosud nebylo ukončeno (žádné finanční prostředky nebyly poskytnuty). S ohledem na
probíhající řízení a neukončené kontroly na místě Vám budou výsledky sděleny po vydání rozhodnutí a nabytí
právní moci.
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.

