Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 13. 01. 2014 (doručeno 16. 01. 2014 dopisem)
Dovolujeme si Vás požádat o informace, kdy byla uzavřena Dohoda o poskytnutí dotace z
PRV mezi SZIF a ZD Radiměř na akci Stavební úpravy - hnojiště, kterou schválil SZIF dne
8.8.2013 v rámci 18. kola příjmu žádostí PRV - I.1.1.1. Modernizace zemědělských
podniků.
Kdy byla dotace poskytnuta a v jaké výši?
Kdy byla tato dotace čerpána?
Která firma akci Stavební úpravy - hnojiště prováděla?
Kdy byla akce Stavební úpravy - hnojiště ukončena (č.j. Kolaudačního rozhodnutí)
Rozhodnutí ze dne 20. 01. 2014 (nabytí právní moci dne 06.02.2014)
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“) panu M.K., (dále jen „žadatel“), podle ustanovení § 15 ods.1 a §
20 odst.4 písm a) zákona ve spojení s ustanovením § 67 a násl. správního řádu, takto:
Žádost o poskytnutí informace ze dne 13.1.2014 týkající se dotace z PRV mezi SZIF a
ZD Radiměř na akci Stavební úpravy - hnojiště, kterou schválil SZIF dne 8.8.2013 v
rámci 18. kola příjmu žádostí PRV - I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků, se
odmítá.
Odůvodnění:
Dne 16.1.2014 byla Fondu doručena žádost o poskytnutí týkající se dotace z PRV mezi
SZIF a ZD Radiměř na akci Stavební úpravy - hnojiště, kterou schválil SZIF dne 8.8.2013
v rámci 18. kola příjmu žádostí PRV - I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků.
Fond odmítl výše uvedenou žádost, neboť řízení o poskytnutí dotace v rámci žádosti
podané ZD Radiměř nebylo dosud ukončeno, žádné finanční prostředky nebyly
poskytnuty.
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.

