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Sdělení o odložení žádosti 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 4. 6. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon 

o svobodném přístupu k informacím“), ve které požadujete následující informace: 

1. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu zahájeno 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 zahájeno řízení 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 zahájeno řízení 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 zahájeno řízení 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 zahájeno řízení 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 zahájeno řízení 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 zahájeno řízení 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. 

 

Krajský úřad jako povinný subjekt dle zákona Vaši žádost přezkoumal, a dospěl k závěru, že jí není 

možné vyhovět, neboť požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu. 

Dle § 24a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jsou k veškerým 

správním řízením, u kterých nás žádáte o informace příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Krajský 

úřad Jihočeského kraje je v těchto řízeních odvolacím orgánem ve smyslu ustanovení § 89 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nemá k dispozici Vámi požadované informace. 

Dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím platí: Povinný subjekt …  

v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou 

skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.  
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Vzhledem k tomu, že krajský úřad jako povinný subjekt v rámci poskytování informací shledal, že požadované 

informace se nevztahují k jeho působnosti, byla Vaše žádost o poskytnutí informací odložena, o čemž jste 

spraven tímto přípisem.  

S pozdravem 

 

 
 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 

 

 


