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V Karlových Varech dne 01.03.2019

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 25.02.2019 ve 12:38 hod Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj
(dále jen „KVSK“) obdržela žádost o poskytnutí informace (žádost evidována pod č.j. SVS/2019/026292K) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požaduje:
1)

Sdělení, zda

oznámila chov koní nebo má platné povolení k chovu koní v místě _(v
místě vlastnictví domu- nebo zda má o toto povolení zažádáno.
2)

V případě, že existuje toto povolení nebo je zažádáno, tak za jakým účelem je tento chov povolen,
resp. za jakým účelem je zažádáno o toto povolení.

3)

Sdělení, zda
oznámil chov koní nebo má platné povolení k chovu koní v místě—(v místě domu
nebo zda má o toto povolení zažádáno.

4)

V případě, že existuje toto povolení nebo je zažádáno (ad 3), tak za jakým účelem je tento chov
povolen, resp. za jakým účelem je zažádáno o toto povolení.

V předmětné věci sdělujeme:

„má od 05.10.2016 registrováno hospodářství na adrese * s možností
c ova
osobu.

s o, ovce, koňovité, farmový chov. Hospodářství je registrovano na

ZIC ou nepodnikající

_je řádně evidovanou majitelkou koně v integrovaném zemědělském registru.
Jmenovaní nechovají zvířata pro účely podnikání. Za situace, že by chovali hospodářská zvířata pro

účely podnikání, byli by povinni ve smyslu ustanovení § 5 odst. 4 pism. a) zákona č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
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předpisů, oznámit krajské veterinární správě nejméně 7 dnů předem zahájení a ukončení podnikatelské
činnosti.
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