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ODBOR KANCELÁě HEJTMANKY
þíslo jednací: KUJCK 122972/2018
spisový znak: KHEJ 118558/2018/kakr/3

datum: 05.10.2018

vyĜizuje: Bc. Kamila KĜížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ

Dne 24.09.2018 obdržel Krajský úĜad Jihoþeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném
pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, ze dne 21.09.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
pĜedání kopie dokladĤ pĜedaných Krajskému úĜadu - OZZL dne 23. 9. 2003 k registraci Tomistom úzkohlavých (Tomistoma
schlegelii) – darovací smlouvy, paragony z dopravy a þestné prohlášení, že exempláĜe jsou z odchovu v zajetí F2 generace.

K výše uvedené žádosti Vám sdČlujeme následující:

ve své žádosti o informace požadujete, jak je z jejího obsahu patrné, poskytnout v písemné podobČ kopie dokladĤ pĜedaných
zdejšímu krajskému úĜadu dne 23.9.2003, týkajících se CITESových exempláĜĤ druhu Tomisoma Schlegelii (gaviál sundský þi
krokodýl úzkohlavý), a to výslovnČ darovací smlouvu, paragony z dopravy a þestné prohlášení stvrzující, že exempláĜe
pocházejí z odchovu v zajetí F2 generace.
Ze spisové dokumentace založené zde na krajském úĜadu bylo zjištČno, že výše uvedeného dne 23.9.2003 probČhla kontrola
ýIŽP svolaná za úþasti zástupce krajského úĜadu v místČ chovatelského zaĜízení ve Chvalšinách þ. 106 a v místČ bydlištČ
Protivín, z níž byl poĜízen záznam. Z obsahu protokolu jednoznaþnČ vyplývá, že všechny doklady, jejichž kopie požadujete
zaslat, byly pĜedkládány v originále na místČ pĜi provádČném šetĜení. Dále je písemnČ potvrzeno, že na místČ byly vyhotoveny
kopie dokladĤ týkajících se pĜedmČtných exempláĜĤ, a to darovací smlouva a þestné prohlášení. Dále bylo zmínČno, že doklady
k dovozu z Indonésie do ýR vyĜizovala dle pĜedložených dokladĤ firma Reptile Tropic Li (Danang), jejímž majitelem je pan An
Nguyen Li. Žadatelem požadované kopie paragonĤ z dopravy nemá zdejší úĜad k dispozici.
Kopie poĜízené z kopií obou dokladĤ založených v r. 2003 zde na krajském úĜadu Vám zasíláme - jedná se o tyto dokumenty:
•

darovací smlouva mj. pro 6 exempláĜĤ výše zmínČného druhu uzavĜená dne 16.9.2003 mezi dárcem panem Rajiv Young
Ranyagalem, Dravitrí II/A2397 Takung, Bandung (Indonézská republika) a Ing. Miroslavem Procházkou

•

þestné prohlášení výše zmínČného dárce ze dne 19.8.2003, v nČmž se uvádí, že zvíĜata, která jsou pĜedmČtem darovací
smlouvy, jsou mláćata narozená na pĜelomu let 2002/2003 ze soukromých chovĤ v zajetí v Indonésii.

S pozdravem
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