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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 17. 10. 2019 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 17. 10. 2019, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

1.1. informace o schválených chovech zvěře v zajetí podle § 7 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve 

znění pozdějších předpisů, jež se nacházejí na pozemcích v katastrálním území Vesce a Čeraz, a to:  

1.1.1. jméno chovatele;  

1.1.2. parcelní čísla pozemků, na kterých je chov provozován;  

1.1.3. chovaný druh zvěře;  

1.1.4. den nabytí právních mocí rozhodnutí, který byl chov povolen a uvedení čísla jednacího a spisové 

značky příslušných rozhodnutí.  

1.2. kopie veškerých rozhodnutí vydaných Krajským úřadem Jihočeského kraje o souhlasu s chovem zvěře 

v zajetí podle § 7 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů, a to na pozemcích 

v katastrálním území Vesce a Čeraz.  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ad 1.1. v katastrálním území Vesce a Čeraz Krajský úřad Jihočeského kraje nevydal žádný souhlas s chovem 

zvěře v zajetí dle ust. § 7 odst. 1 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani nebyla 

taková žádost do dnešního dne na krajském úřadu podána.   

 

ad 1.2. Vzhledem k výše uvedenému nelze požadované písemnosti poskytnout. 

 

S pozdravem 

 

 
 

Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
 

 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 17. 10. 2019  

Naše č. j.: KUJCK 124680/2019  

Sp. zn.: KHEJ 119111/2019/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 4. 11. 2019  
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