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Věc: Odpověď k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 3. 2. 2016 Vaši žádost
o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Ve své žádosti požadujete poskytnutí informace: „na základě jakého konkrétního
ustanovení platného existujícího právního předpisu má majitel pozemku povinnost
archivovat zalesňovací projekt použitý při zalesnění předmětného pozemku
a to za situace, kdy při žádosti o prohlášení předmětného pozemku za pozemek plnící
funkci lesa povinně předkládá žadatel právě projekt zalesnění na státní správu lesů
a navíc jestliže je využito při zalesnění předmětného pozemku vládní nařízení
o zalesňování zemědělské půdy, pak povinně žadatel opět předkládá stejný zalesňovací
projekt na SZIF ČR, tedy rozhodně státní správa předmětným zalesňovacím projektem
disponuje pro jakékoli kontrolní úkony.“
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Na Vaši žádost je kompetentní odpovědět Ministerstvo zemědělství ČR, které je ústředním
orgánem státní správy lesů ve smyslu zákona č.289/1995 Sb., o lesích, ústředním
správním úřadem v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin ve smyslu
zákona č. 149/2004 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
a nadřízeným služebním úřadem Státního zemědělského intervenčního fondu ve smyslu
zákona č. 256/2000 Sb., o státním zemědělském intervenčním fondu.
Podle ustanovení § 11 odst. 7 zák. č. 256/2000 Sb., Fond i příjemce dotace jsou povinni
po dobu 10 let uschovávat doklady prokazující poskytnutí a užití dotace. Jedná-li se
o dotaci na zalesnění pozemku, je takovým dokladem také projekt zalesnění.
S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
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