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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážená paní,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 29. 6. 2021 Vaši opakovanou žádost o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 29. 6. 2021,
ve které požadujete následující informace:

S ohledem na to, že žádám informace o správních řízení, které vedl shora nadepsaný úřad jako odvolací orgán,
Vás tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zdvořile žádám o zpřístupnění
následujících informací týkajících se správních řízení:
1. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu (jakožto odvolacího orgánu dle ust. § 89 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád) vedeno ve věci ochrany zvířat proti týrání dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
2. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu (jakožto odvolacího orgánu dle ust. § 89 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád) vedeno ve věci přestupku dle ust. § 27 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
3. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu (jakožto odvolacího orgánu dle ust. § 89 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád) vedeno ve věci dle ust. 28a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
4. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu vedeno (jakožto odvolacího orgánu dle ust. § 89
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) ve věci náhradní péče dle ust. 28b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
5. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu (jakožto odvolacího orgánu dle ust. § 89 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád) vedeno ve věci předběžné náhradní péče dle ust. 28c zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
6. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu (jakožto odvolacího orgánu dle ust. § 89 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád) vedeno ve věci náhrady nákladů dle 28a odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
7. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu (jakožto odvolacího orgánu dle ust. § 89 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád) vedeno ve věci náhrady nákladů dle 28c odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
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K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
v tabulce níže Vám uvádíme v kolika odvolacích řízeních rozhodoval Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor
životního prostředí, zemědělství a lesnictví, o odvolání do rozhodnutí ve Vámi uváděných správních řízeních
v jednotlivých letech.
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Dle zákona celkem
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0

§ 27 zákona
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§ 28c zákona
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§ 28a odst. 6 zákona
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§ 28c odst. 5
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0

0

S pozdravem

Ing. Kateřina Pospíšilová
pověřená vedoucí odboru
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