Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 19. 07. 2013 (doručeno 22. 07. 2013 dopisem)
Žádám Vás o sdělení, v jakém stádiu řešení se nachází odvolání ze dne 25. 1. 2013 proti
rozhodnutí č. j. SZIF/2013/0005173 zejména ve vztahu ke lhůtám dle správního řádu.
Současně žádám o sdělení ohledně žádosti o dotaci na založení lesního porostu ze dne
30. 11. 2012, na základě výzvy ze dne 25. 2. 2013 doplněné o požadované informace a
1. 3. 2013 resp. 11. 3. 2013 doplněné o ohlášení vyšší moci.
Ing. G. G.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 29. 07. 2013
dne 22. 7. 2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen SZIF,
příp. Fond) doručena dopisem a poté e-mailem doplňující žádost, ve které žádáte o
sdělení, v jakém stádiu řešení se nachází odvolání ze dne 25. 1. 2013 proti rozhodnutí č.
j. SZIF/2013/0005173 zejména ve vztahu ke lhůtám dle správního řádu. Dále požadujete
informaci o dotaci na založení lesního porostu ze dne 30. 11. 2012, na základě výzvy ze
dne 25. 2. 2013 doplněné o požadované informace a 1. 3. 2013, resp. 11. 3. 2013
doplněné o ohlášení vyšší moci.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme následující:
Odvolání žadatele proti rozhodnutí Fondu č. j. SZIF/2013/0005173 bylo dne 25. 03. 2013
předáno odvolacímu orgánu, tj. Ministerstvu zemědělství.
Dne 30. 11. 2012 jste podal žádost o dotaci na zalesnění v rámci opatření Zalesňování
zemědělské půdy administrované podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb. (dále jen „NV“),
v platném znění, na Oddělení příjmu žádostí a LPIS v Rakovníku. Žádosti byla přidělena
spisová značka 12/F04/111/000262. Na základě administrativní kontroly podané žádosti
Fond zjistil, že jste nedodal seznam zalesněných pozemků na základě ust. § 3 odst. 2
písm. a) NV. Nesoulad žádosti s ust. § 3 odst. 2 písm. a) NV znemožnil administrativní
kontrolu ust. § 3 odst. 2 písm. b), písm. c) písm. d) písm. e), písm. f), písm. g), písm. h)
písm. i), písm. j), písm. k) a písm. l) NV. Fond Výzvou ze dne 25.02.2013 v souladu
s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a
podle § 3 odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
Vás informoval o vadné žádosti a stanovil Vám lhůtu 15 dnů, abyste žádost uvedl do
souladu s NV. Dále Vás Fond upozornil, že pokud ve stanovené lhůtě vady žádosti
neodstraníte, Fond Vaši žádost o poskytnutí dotace na zalesnění zamítne, popřípadě výši
platby sníží. Dne 06.03.2013 byla Fondu doručena Vaše žádost o prodloužení lhůty na
doplnění žádosti v důsledku zásahu vyšší moci s odkazem na čl. 47 nařízení Komise (ES)
č. 1974/2006, z důvodu pracovní neschopnosti. Následně jste dne 18.04.2013 a
02.05.2013 dodal Fondu různé dokumenty. Fond na základě posouzení ohlášení vyšší
moci ze dne 20.05.2013 uznal dokumenty podané na základě výzvy č.j.:
SZIF/2013/0057905 i po stanovené lhůtě. V současnosti Fond provádí kontrolu žádosti o
dotaci na zalesnění, tzn. zdali je v souladu s ustanoveními NV, příslušnou evropskou
legislativou a přípustná pro poskytnutí dotace na podporu zalesňování zemědělské půdy.

