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0 ` Odbor životního prostředí 

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň 

Číslo jednací : MUKK/6003/2023 
Spis : ŽP/61/2023/Lev 

Sp.z./sk.z. : 52.2 , V5 
Vyřizuje : Romana Levá 
Tel. : 474 319 557 
E-mail : romana.leva@meSto-kadan.cZ 
Datum : 16. 2. 2023 

Sdělení k žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Dne 3. 2. 2023 obdržel Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí pod čj.: 

MUKK/6003/2023 žádostod _ . V 

Zádost byla podána o poskytnutí informace podle Zákona č. 106/S1999 Sb., o 
Svobodnéın přístupu k informacím. 

Na základě Vaší žádostí a otázkám sděluieme následuiícíz 

1) Kolik podnětů od Krajské veterinární správy obdržel v letech 2020 - 2022 MÚ Kadaň 
- uvádíme 32. 

2) Kolik Z výše uvedených podnětů obsahovalo návrh na umístění do náhradní péče 
~ uvádíme 8. 

3) U kolika podnětů Z výše uvedených bylo vydáno a vykonáno rozlıodnutí o odebrání týranélıo 
zvířete a jeho umístění do náhradní péče 

- uvádíme 1. 
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vedoucí odboru životního prostředí 
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l\'lèStSl\ˇý úřad Kadaň 
Mírové nžımčství l 

43201 KADAN 
Velké Popovice. 2.2.2023 

Věc: `/Žádost o inl`ormace podle zakona Č. 106/1999 Sb. 

Ve smyslu Zákona Č. 106/1999 Sb.. O svobodném přístupu k informacím v platném Znění Vás 
žádám o poskytnutí následujících informací: 

l)kolik podnětů od Krajské veterìnžırní Spı`á\-'y dle § 22 odst. (l) písm. m) Zak. Č. 246/1992 

Sb., na ochranu 7.\'ířat proti týrání \' platném znění obdı`žel MU Kadaň v letech 2020-2022? 

2)kolik zvýše uvedených podnětů Krajské veteı`inžn`ní Správy Smëřovaných na MÚ Kadaň 
dle bodu adl) V letech 2020-2022 obsahovalo návrh na Zvláštní opatření dle § 28:3 odst. (1) 
písm. a) Zak. Č. 246/1992 Sb.. na ochranu zvířat proti týrání v platném Znění, tj. odebrání 

gýranélıo zvířete a jeho umístění do náhradní péče? 

3)u kolika podnětů Krajské \›'eterinární Správy Smèřovaným na MÚ Kadaň v letech 2020- 
2t)2_2 zı dota7.o\`aným v bodČ ad2). tedy kde byl Součástí podnětu KVS navrh na Zvláštní 
opntıˇˇení dle § 2821 odst. tl) písm. a`) Zak. Č. 246/1992 Sb.. na ochranu Zvířat proti týrání 

v platném Znění bvlo vvdáno a vvkonáno rozhodnutí O odebrání týraného zvířete a jeho 
uınístěııí do náhradní péče? 

lnformace žádám poskytnout V písemné formě a Zaslat poštou na níže uvedenou adresu. Za 
jejich poskytnutí předem děkuji. 

S pozdrž vem. 
___._ _. _-__.._.__._.___~.__. _ __ ,Av -
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