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Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 25.03.2021 (doručena 29.03.2021 dopisem)
Pan Ing. J. R. žádal o poskytnutí následujících informací:
1. o informaci ohledně stanovisek Fondu podle ust. § 88 správního řádu, která byla součástí
předáni správních spisů odvolacímu (druhoinstančnímu) orgánu. Jedná se o stanoviska
k předávaným spisům správních řízení sp.zn. 15/665/EPU/1/1021544; sp. zn.
15/665/EPU/1/1044663; sp.zn. 16/665/EPU/1/0034823; sp.zn. 16/665/EPU/1/0045009
(oznámení v části věci). Žádost se týká i stanoviska Fondu druhoinstančnímu orgánu,
k Usneseni o námitce podjatosti ze dne 21.10.2020 čj. SZIF/2020/0620665.
2. o informaci týkající se jmenování ředitelů regionálních odborů RO Brno, RO Pardubice a RO
Olomouc. K tomu uvádíte, že k 1.1.2015, novelou zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
přinesla velké množství zásadních změn souvisejících s aktualizací evidence využití půdy
podle uživatelských vztahů, včetně přechodu agendy na Fond. Jakým řídícím aktem
a od jakého data byli jmenováni ředitelé výše uvedených regionálních odborů?

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 09.04.2021
Ad 1. V příloze Vám zasíláme požadovaná stanoviska, která jsou součástí předání správních spisů
odvolacímu orgánu.
Ad 2. Ke jmenování ředitelů regionálních odborů sdělujeme následující:


ředitel RO Brno – jmenován ředitelem RO Brno 1.7.2011, od 1.7.2015 překlopen
do služebního poměru, přesoutěžení na pozici ředitele RO - od 1.2.2016 Rozhodnutí
o jmenování na služební místo představeného.



ředitel RO Pardubice – nemáme RO Pardubice, pouze pracoviště Pardubice, které spadá
pod RO Hradec Králové



ředitelka Olomouc – jmenována ředitelkou RO Olomouc 1.10.2014, od 1.7.2015
překlopena do služebního poměru, přesoutěžení na pozici ředitele RO – od 1.2.2016
Rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného.
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