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V Olomouci dne 01.07.2022

Poskytnutí informace podle 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj (dále také „KVS Olomouc“, popř.
též „správní orgán“), jakožto povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), přijala pod č.j. SVS/2022/080437-M e-mailovou
žádost o poskytnutí informace, v níž žadatel současně s podáním podnětu ke kontrole v chovu psů v obci
Dlouhá Loučka, požaduje následující informace:

„V souladu se zák onem o svobodném přístupu k informacím žádám o posk ytnutí těchto informací:
- k olik psů a v jak ém zdravotním stavu bylo nalezeno v k otci místního hřiště v Dlouhé Loučce,
- zda-li jsou tito psi čipování a řádně očk ovaní, dále jsou-li za ně odváděny poplatk y obci,
- jak ým způsobem a u k terého veterináře léčí majitelé zdravotní problém hnědého, k rátk osrstého psa,
k terý má problém chodit.“

Na základě kontroly provedené dne 21. 6. 2022 v předmětném chovu KVS Olomouc k
požadovanému sděluje:
-

Ve venkovním kotci, který je umístěn v rámci sportovního areálu u fotbalového hřiště v obci
Dlouhá Loučka jsou chováni celkem dva psi, kteří byli vzhledem k jejich stáří (gerontologič t í
jedinci) v dobrém výživném stavu bez klinických známek poranění nebo týrání.

-

Psi nejsou označeni mikročipem, platné doklady o očkování psů proti vzteklině předloženy
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nebyly, ke zjišťování odvodu místního poplatku ze psů není KVS Olomouc příslušná.
-

V případě dotazovaného psa ke dni kontroly KVS Olomouc dne 21. 6. 2022 chovat elka žádného
soukromého veterinárního lékaře nenavštívila.

MVDr. Aleš Zatloukal
ředitel
podepsáno elektronicky
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