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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - komerční chovy psů 

Vážení, 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj obdržela dne 23. 6. 2016 Vaši 
žádost, kterou žádáte o sdělení informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor-
macím, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se tzv. komerčních chovů psů, a to (1) kopie protokolů 
z posledních dvou kontrol provedených v komerčních chovech psů, (2) seznam nezkontrolovaných 
chovu (postačí uvedení registračního čísla).  

Dále Vám Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj sděluje, že Vaší 
stížnosti ze dne 14. 7. 2016 na nevyřízení žádosti ve lhůtě podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/ 
1999 Sb. bylo v souladu s § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. vyhověno a vyřizuje se poskytnutím 
požadovaných informací takto: 

Na základě Vaší žádosti Vám Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj 
poskytuje následující informace: 

1) Kopie protokolů o kontrole jsou přílohou tohoto sdělení. 

2) Chovy reg. č. CZ 53C02586 a reg. č. CZ 53C02799 nejsou zahrnuty ve víceletém plánu kontrol 
a ani v nich nebyla provedena kontrola z jiného důvodu. 

O vyloučených údajích se současně vydává rozhodnutí.  

S pozdravem 

MVDr. Josef Boháč 
ředitel 

podepsáno elektronicky 

Xxx  

 

 

 



2 

Přílohy 

kopie protokolu o kontrole ze dne 28. 1. 2016 

kopie protokolu o kontrolním zjištění ze dne 6. 11. 2011 

kopie protokolu o kontrole ze dne 20. 10. 2014 

kopie protokolu o kontrole ze dne 20. 10. 2014 

Obdrží do datové schránky: 

Xxx  
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