Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 11. 04. 2013 (doručeno 11. 04. 2013)
S odvoláním na zákon č. 106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o
poskytnutí níže uvedených informací a dokumentů, které se vztahujících k vámi poskytnuté dotaci
na realizaci projektu č. 07//00/1/3/110b/120/000023/1 na výstavbu bioplynové stanice v Libni:
1. Původní znění výzvy na poskytnutí předmětné dotace, na základě které Zemědělské družstvo
podalo žádost na poskytnutí dotace
2. Hodnocení projektu, analýzy rizik včetně navržených nápravných opatření
3. Rozhodnutí (smlouvu) o poskytnutí dotace s uvedením podmínek nutných pro realizaci projektu,
kolaudaci stavby a uvedení do provozu včetně stanovených hygienických a ekologických limitů
4. Záznamy o provedených změnových řízeních projektu a provedených změnách během realizace
projektu
5. Souhlasné obce Libeř s realizací stavby, na jejímž území je projekt realizován
6. Stavební povolení včetně podmínek stavebního úřadu stanovených pro realizaci stavby
7. Záznamy z veškerých vámi provedených kontrol projektu v průběhu jeho realizace i po dobu
provozu bioplynové stanice v Libni, včetně protokolů o provedených měřeních, nálezech, uložených
nápravných opatření a jejich plnění, případně neplnění.
8. Veškerou oboustrannou korespondenci s žadatelem a příjemcem dotace případně jinou jím
pověřenou osobou.
Dále prosím o sdělení, která konkrétní opatření realizuje nebo připravuje majitel a provozovatel
bioplynové stanice v Libni pro odstranění negativních dopadů na životní prostředí, způsobených
provozem vámi podpořeného projektu.
Děkuji.
Za Občanské sdružení CEP

V Libni 11. dubna 2013

Poskytnutí informace v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 25. 04. 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 Ing.
Marie Breussové, zastupující Centrum ekologické prevence o.s. (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 11.4.2013 týkající se projektu na výstavbu
bioplynové stanice v Libni, č. 07//00/1/3/110b/120/000023/1 se částečně odmítá.

Odůvodnění:
Dne 11.4.2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „SZIF“) doručena žádost
o poskytnutí informace dle zákona, ve které žadatel požádal o poskytnutí informací k projektu na
výstavbu bioplynové stanice v Libni, č. 07//00/1/3/110b/120/000023/1.
SZIF po posouzení žádosti o informace konstatuje, že žadateli v souladu se zákonem poskytuje kopii
Žádosti o dotaci a Dohodu, dále odpovědi na otázky 1, 2, 4,5,6, částečně 3 (viz níže).

V souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona povinný subjekt (Fond) informaci 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 administraci žádosti, přičemž podání
těchto žádostí není povinností uloženou zákonem.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím Vám sdělujeme
1) Výzvu 1. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova naleznete na našich webových
stránkách:
https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feaf
rd%2Fosa1%2F1252341323718.pdf
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje
venkova ČR na období 2007-2013 stanovují postup administrace dotace, podmínky pro přiznání
dotace, stanovují potřebné doklady a preferenční kritéria pro výběr projektů k financování.
Projekt bioplynové stanice byl podán v 1. kole příjmu žádostí PRV a předmětná Pravidla jsou
zveřejněna na webových stránkách SZIF:
https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_k
e_stazeni%2Feafrd%2Fosa3%2F1%2F11%2F1181631750026.pdf).
2) Hodnocení projektu bylo provedeno dle předložených dokladů a podle nastavených preferenčních
kritérií v Pravidlech.
3) Dohoda o poskytnutí dotace byla uzavřena s žadatelem na základě výběru projektů a dle
podmínek stanovených v Pravidlech. Žádost i Dohodu Vám zasíláme v příloze.
4) Změny, které se týkají schváleného projektu, byly Fondem administrovány a týkaly se změny
termínu žádosti o proplacení, změny v představenstvu společnosti a změny ve výši výdajů u
některých položek, po proplacení došlo k přestěhování sídla společnosti.
5) Souhlas obce nepožadujeme, měl by být součástí stavebního povolení.
6) Podmínky stavebního povolení jsou vždy v kompetenci příslušného stavebního úřadu.
Větší část Vašich otázek však směřuje k územnímu a stavebnímu řízení a to jak k povolování stavby,
tak ke kolaudaci a dále k dohledu nad provozem z hlediska ochrany životního prostředí. V této
oblasti není Státní zemědělský intervenční fond kompetentním úřadem.

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.

