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Poskytnutí informace - seznam chovů kožešinových zvířat 

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen „MěVS v Praze SVS“) jako 

povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám podává ve smyslu § 14 odst. 5 písm. d) uvedeného 

zákona následující informaci: 

MěVS v Praze SVS neeviduje v místě své místní příslušnosti žádný komerční, nekomerční, či zájmový 

chov kožešinových zvířat.  

Odůvodnění: 

MěVS v Praze SVS obdržela dne 01. 04. 2015 žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxx, odeslanou z e-mailové adresy xxxxxxxxxxxxxxxxxx, předsedy spolku. I když žádost 

není podepsána uznávaným elektronickým podpisem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, MěVS 

v Praze SVS jí vyhověla a shora uvedenou informaci poskytla. V e-mailu byl uveden požadavek na 

poskytnutí níže uvedené informace: 

„seznam chovů kožešinových zvířat, včetně zájmových a nekomerčních chovů, které jsou Vámi v 

současné době ve Vaší územní působnosti evidovány.“ 

 

Žádosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o zaslání odpovědi na jeho e-mailovou adresu nelze 

vyhovět, odpověď musí být v souladu se zákonem doručena na adresu žadatele. Proto bude tento 

dopis zaslán poštou na doručovací adresu xxxxxxxxxxx uvedenou v Registru ekonomických subjektů 
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ČSÚ. Na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bude současně zaslán odkaz na úřední desku 

MěVS v Praze SVS, kde mezitím může nahlédnout do poskytnuté informace, vyvěšené na úřední 

desce MěVS v Praze SVS v souladu s § 5 zákona č. 106/1999 Sb.  

S pozdravem 

                                                                          
doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D., v.r. 

ředitel 
podepsáno elektronicky 

 
 
 
Za správnost vyhotovení: MVDr. Martin Jánošík 
 
 
Obdrží: 
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