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Zoologická zahrada a botanický park Ostrava
příspěvková organizace
Michálkovická 2081/197
710 00 Ostrava
- Doručeno do datové schránky: 9x3d7tz
- E-mailem: info@zoo-ostrava.cz
_______________________________________________________________
Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
- Doručeno do datové schránky: 5zubv7w
_________________________________________________________
Ministerstvo životního prostředí České republiky
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
- Doručeno do datové schránky: 9gsaax4

Věc: Veřejná žádost občana o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- o svobodném přístupu k informacím
Dne 13.07.2020 jsem obdržel od Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava
písemnou informaci (bez uvedení čísla jednacího a bez uvedení čísla spisové značky), že „v
uvedeném časovém období došlo k narození celkem 3 jedinců rysů ostrovidů“ a že „nejde o
povinně zveřejňované informace na webových či facebookových stránkách (sic!).
K tomuto sděluji, že ZOO Ostrava, tedy povinný subjekt – příspěvková organizace (veřejná
organizace), zřízená Městem Ostrava velice stroze odpověděla pouze na část otázek,
kladených v původní občanské žádosti a tedy nesplnila povinnost odpovědět pravdivě a věcně
na všechny kladené písemné otázky veřejnosti podle původní žádosti občana.
Proto tedy opakovaně žádám nadepsané orgány, aby mi bylo odpovězeno erudovaně,
věcně a v plném rozsahu na všechny mé kladené otázky subsumované do mé původní žádosti
ze dne 28.06.2020 neb na plnohodnotné odpovědi má občan ze zákona právo.
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Na závěr mi dovolte připomínku, že příspěvková organizace hospodaří s peněžními
prostředky získanými vlastní (resp. hlavní) činností a s peněžními prostředky od jiných osob
(tedy i veřejnosti), především z rozpočtu svého zřizovatele. Zřizovatel má tedy právo i
povinnost kontrolovat hospodaření této příspěvkové organizace (hospodaření zejména
s živým inventářem, který patří veřejnosti - tedy nám všem). Zřizovatel musí dohlížet nad
hospodařením s majetkem veřejnosti a musí také dohlížet nad tím, aby vedení příspěvkové
organizace hospodařilo s veřejnými prostředky tak, aby s nimi nebylo neuváženě či snad
v rozporu se zákony této republiky nakládáno. Dokladem k otázkám mým kladeným (a tedy i
veřejnosti) bude i záznam (doklad) o provedené poslední kontrolní dohlídce Statutárního
města Ostravy – tedy zřizovatelem o hospodaření této příspěvkové organizace (tedy hlavně
hospodaření s živým inventářem – který má zřizovatel a chovatel živého inventáře veřejnosti
– obhospodařovat a chránit jej). Tento protokol požaduji také od zřizovatele zaslat.
Moji původní žádost doplňuji tedy o další otázku, a sice:
Kolik (množství neboli počet) k datu 29.07.2020 má Zoologická zahrada a botanický park
Ostrava ve svém inventáři dospělých rysů ostrovidů a kolik má v evidenci k tomuto datu
živých – údajně narozených 3 (tří) mláďat tohoto taxonu (Lynx lynx), která se narodila
v letošním roce (viz. přiložený dopis ZOO Ostrava ze dne 13.07.2020).
Současně žádám Ministerstvo životního prostředí ČR, aby provedlo v rámci této žádosti a
mých předchozích dopisů v tomto veřejném zařízení státu neperiodickou kontrolu ve smyslu
zákona č. 162/2003 Sb. z. – zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně
některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) a výsledky mi zaslalo v podobě
protokolu o provedené kontrole pokud možno v dohledné či zákonné době.
Požadované informace na všechny mé otázky a od všech adresátů mi zašlete v časovém
termínu podle podle ust. § 14, odstavce 5., písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. z.

Doručováno do datové schránky (54ijcry)

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Naší organizaci byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 29. 7. 2020.
V žádosti požadujete opakované zodpovězení otázek z předcházející žádosti ze dne
28. 6. 2020 a zároveň doplňujete další otázku.
Pokud jde o původní otázky, pak odkazujeme na již poskytnuté informace, tj.:
1) V uvedeném časovém období došlo k narození celkem 3 jedinců rysů ostrovidů.
2) Nejde o povinně zveřejňované informace na webových či facebookových stránkách. Dále
doplňujeme, že jde o budoucí rozhodnutí, které dosud není známo.
Pokud jde o nově doplněnou otázku, pak uvádíme následující:
3) K 29. červenci 2020 byli v Zoo Ostrava dva dospělí rysi ostrovidi a jedno mládě tohoto
taxonu. Dvě letos narozená mláďata uhynula.

V Ostravě dne 13. 8. 2020

