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 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací - cirkus Humberto 

 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále též jen „KVS 
SVS pro MS kraj“) obdržela dne 09.06.2016 od xxx, žádost o poskytnutí informací dle zákona 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném 
přístupu k informacím“), ve kterém žádáte o poskytnutí informací:  
 
zda bylo KVS SVS pro MS kraj doručeno oznámení o konání veřejného vystoupení se všemi 
náležitostmi dle § 8 odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, týkající se veřejného 
vystoupení se třemi slony, které uspořádal dne 7.6.2016 majitel cirkusu Humberto a dále žádáte o 
zaslání kopií oznámení o konání všech veřejných vystoupení, která se ve městě Bruntál cirkusem 
Humberto uskutečnila.  
 
Účelem zákona o poskytování informací je realizace práva na informace při současné ochraně 
veřejného zájmu a práv jednotlivců s cílem zlepšit vztahy mezi správními orgány a veřejností. 
Předmětný zákon upravuje podmínky pro poskytování informací a obsahuje výčet informací, které 
správní orgán nemůže poskytnout a informací, na které se povinnost poskytnout informace nevztahuje.  
Správní orgán při vyřizování Vaší písemné žádosti tuto posoudil jako žádost, která obsahuje veškeré 
náležitosti požadované zákonem č. 106/1999 Sb., a v zákonem stanovené lhůtě požadované informace 
v souladu se žádostí poskytuje.  
 
K Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:  
KVS SVS pro MS kraj obdržela telefonické oznámení ze strany zástupkyně cirkusu Humberto pouze o 
vystoupeních ve dnech od 08.06.2016 do 12.6.2016 v Bruntálu při zimním stadionu. Žádné jiné veřejné 
vystoupení nebylo KVS SVS pro MS kraj oznámeno. O této skutečnosti byl ze strany úřední veterinární 
lékařky pracoviště Bruntál proveden úřední záznam. Vzhledem k telefonické formě oznámení, nemá 
KVS SVS pro MS kraj k dispozici kopie oznámení o konání veřejných vystoupení, které by mohla 
žadateli o informace zaslat.  
  

MVDr. Severin Kaděrka 
ředitel 

podepsáno elektronicky 
v zastoupení 

  

xxx 
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