Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 29. 09. 2014 (doručeno 29. 09. 2014 datovou schránkou)

Žádám Vás o poskytnutí informací týkajících se chovu skotu v nemovitosti v Bezděkově
ve vlastnictví manželů Š.. Žádám o konkrétní vyjádření, kým a jakým způsobem byly ze
strany Fondu posouzeny a schváleny prostory pro chov skotu v části obce zastavěné
rodinnými domy a rekreačními objekty. Podle našich informací byly na chov skotu v této
nemovitosti z Vaší strany poskytnuty dotace synům vlastníků, aniž by bylo s obecním
úřadem konzultováno možné využití objektu podle schváleného územního plánu. Pokud
Vám byly žadateli o dotaci předány neúplné nebo zkreslené podklady, navrhujeme
přezkoumání podmínek pro získání dotace, případně zahájení řízení o jejím vrácení
poskytovateli. Chov skotu je od počátku předmětem opakovaných stížností obyvatel
okolních rodinných domů a bytového domu ve vlastnictví obce na obtěžující zápach,
množství hmyzu a hluk způsobovaný zvířaty a provozem zemědělských strojů ve
večerních hodinách a ve dnech pracovního klidu.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 07. 10. 2014
dne 29. 09. 2014 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále
Fond) žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve které žádáte o poskytnutí
informací týkajících se chovu skotu v nemovitosti v Bezděkově.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že problematiky chovu skotu v
Bezděkově se týkají dva projekty. U projektu 12/016/13200/232/000533 by měla být
žádost o proplacení předložena do 24.11.2014, kontrola fyzické realizace tedy ještě
neproběhla. U projektu 11/013/1111a/232/004326 se uskutečnila kontrola fyzické
realizace dne 26. 03. 2014. a proběhla bez závad, to znamená, že projekt byl realizovám
v souladu s pravidly a Dohodou. Předmětem projektu byla rekonstukce zemědělské
usedlosti v Kalu u Klatov a rekonstrukce zemědelské usedlosti v Bezděkově u Klatov.
Žadatel doložil při podání žádosti čestné prohlášení, že není požadováno stavební
povolení, ohlášení stavby, ani jiné opatření stavebního úřadu. Předmětem kontroly není
zkoumání pravdivosti tohoto prohlášení, naším úkolem je posoudit zda je projekt
v souladu s pravidly a Dohodou.
Žadatel nese plnou odpovědnost za prohlášení. Pokud by bylo v době vázanosti projektu
zjištěno, že toto prohlášení nebylo podáno v souladu se Stavebním zákonem č.183/2006
Sb. , bylo by přistoupeno k vratce. Šetření by měl provést místně příslušný stavební úřad
a v případě, že zjistí pochybení, bude Fond vymáhat peníze zpět.

