Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 09. 04. 2014 (doručeno 09. 04. 2014 e-mailem)

následujících informací k projektu registrační č.
10/011/412/098/002330 žadatele Jezdecký klub Medový ranč:
Obracím se na SZIF s žádostí o poskytnutí

-poskytnutí kopie hlášení o změnách týkající se změny lokalizace tohoto projektu na parcelu
č. 20 k.ú. Vysočany.
-poskytnutí kopie zákresu (plánku) lokalizace tohoto projektu s vyznačením hranice mezi
p.č.20 a 564/1 k.ú. Vysočany.
-poskytnutí kopií případných dalších příloh souvisejících s touto změnou projektu.

Rozhodnutí ze dne 14. 04. 2014 (Odvolání)
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“) pana Ing. Z. P., Úštěk (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 9. 4. 2014 týkající se Jezdeckého klubu
Medový ranč se odmítá.
Odůvodnění:
Dne 9. 4. 2014 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „SZIF“)
doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona, ve které žadatel požádal o
poskytnutí informací týkajících se Jezdeckého klubu Medový ranč, reg. č. žádosti
10/011/412/098/002330 a zažádal o poskytnutí:
- poskytnutí kopie hlášení o změnách týkající se změny lokalizace tohoto projektu na
parcelu č. 20 k. ú. Vysočany.
- poskytnutí kopie zákresu (plánku) lokalizace tohoto projektu s vyznačením hranice mezi
p.č.20 a 564/1 k. ú. Vysočany.
- poskytnutí kopií případných dalších příloh souvisejících s touto změnou projektu.
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 administrací žádosti, přičemž podání těchto žádostí není povinností uloženou
zákonem.

