*KUCBX00QIZYN*
KUCBX00QIZYN

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 92774/2018
spisový znak: KHEJ 84288/2018/kakr/4

datum: 12.07.2018

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 21.06.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21.06.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
kopie všech formulářů Registračních listů exemplářů tygrů z evidence CITES a Výjimky ze zákazu komerčního využívání
exemplářů tygrů (označované taktéž jako “potvrzení EU o výjimce” či “žlutý certifikát EU”) podaných na Váš správní orgán od
roku 2008.
Dne 2. 7. 2018 jsme Vám prostřednictvím datové schránky odeslali vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti
o poskytnutí informací čj. KUJKC 88485/2018, kterým jsme prodloužili lhůtu pro vyřízení žádosti do 16. 7. 2018.
Nyní Vám k výše uvedené žádosti sdělujeme následující:

Krajský úřad Jihočeského kraje vystavil pro exempláře druhu tygr (Panthera tigris) v období od roku 2008 do současné doby
(11.07.2018) celkem 14 registračních listů (RL) a 12 potvrzení o udělených výjimkách ze zákazu komerčních činností. Ve všech
případech o registraci požádaly zoologické zahrady. V jednom případě byla udělena výjimka ze zákazu komerčních činností pro
kostru tygra soukromému preparátorovi.
Rok

RL

potvrzení

2008……3…………3
2009……0…………0
2010……1…………1
2011……5…………5
2012……0…………0
2013……1…………1
2014……2…………0
2015……1…………0
2016……0…………0
2017……1…………1
2018……0…………1
Celkem..14………..12

V příloze Vám zasíláme formuláře registračních listů a potvrzení vystavených zdejším krajským úřadem v požadovaném
období. Zaslané doklady obsahují kompletní informace o jednotlivých zvířatech, a proto na Vás apelujeme, aby tyto informace
byly využity pouze pro potřebu Vaší organizace.
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S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová
pověřená vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky –
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