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Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb. - Chov psů v Brandýse nad
Labem
Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím — Chov psů

Brandýs nad Labem — Hošťka
Dne 4. 4. 2019 obdržela Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský
kraj (dále jen KVSS) žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel žádal
o poskytnutí informací týkající se chovu psů v Brandýse nad Labem — Hošťka:
1. Anonymizovaná kopie protokolu o kontrole proběhlé na základě podnětu vedeného pod
č.j. SVS/2019/029527-S.
2. Anonymizovaná kopie podnětu, který byl na základě této kontroly odeslán příslušnému obecnímu

úřadu obce s rozšířenou působností, včetně odborného vyjádření.
3. Kdy je v plánu odeslat podnět ad 2, pokud nebyl ještě odeslán.
Na základě Vaší žádosti Vám Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro
Středočeský kraj poskytuje požadované informace.
K bodu 1. správní orgán uvádí, že v místě chovu zvířat byla provedena veterinární kontrola, do
které byly zahrnuty i informace obsažené v uvedeném protokolu uveden 0 které je vypracován protokol
o kontrole č.j. SVS/2018/077737-S. Kopie protokolu č.j. SVS/2018/077737-S je přílohou odpovědi.
K bodům 2 a 3 správní orgán uvádí, že o odmítnutí poskytnutí těchto informací se současně
vydává rozhodnutí.
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