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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 05/2023. 
Č .j.: MJ/03395/2023 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 

Dne 16. 1. 2023 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k, Odbor z ivotní ho prostr edí , jako povinny  subjekt, 
z a dost o poskytnutí  informace v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu 
k informací m, ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
Žádost o sdělení:  

Žadatel v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., žádá zaslání rozhodnutí ve věci porušení zákona 
v Račím údolí (Rychleby), směr město Javorník, Bílá hora. 
Na podzim 2021 zde mělo dojít k odrohování skotu, kterým byl porušen jak zákon na ochranu 
zvířat proti týrání, tak zákon veterinární. 

  
 
K žádosti bylo sděleno: 
 

 Dne 16. 1. 2023 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k, odbor z ivotní ho prostr edí  jako ve cne  a mí stne  
pr í slus ny  orga n ochrany zví r at proti ty ra ní  podle § 19 odst. 1 pí sm. e) a § 24a odst. 1 pí sm. b) 
za kona c . 246/1992 Sb., na ochranu zví r at proti ty ra ní  z a dost o informaci ve ve ci postupu 
spra vní ho orga nu ve ve ci odrohova ní  skotu v Rac í m u dolí .  
Pr edme tne  jedna ní  bylo na za klade  zjis te ny ch skutec ností  vyhodnoceno jako ty ra ní  zví r at 
surovy m a try znivy m zpu sobem, coz  je dle § 302 trestní ho za koní ku trestní m c inem, a z tohoto 
du vodu byl spisovy  materia l dne 20. 1. 2022 postoupen na Okresní  sta tní  zastupitelství  
v Jesení ku. 
 
Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky.  
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