Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 17. 11. 2021 byl požadavek na poskytnutí informací
„týkajících se kontrolní prohlídky Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne
27. 10. 2021 ve věci nelegálně postavených stájí:
1. Byly v době kontrolní prohlídky přítomny v nelegálně postavených stavbách na
parc. č. XX k. ú. YY koně?
2. Pokud se tam koně vyskytovaly, o jaký počet koní se v těchto 4 boxech jednalo?
3. Byly tyto stáje/boxy pro koně využívané a působily dojmem užívání? Např. že
zde byly stopy po koňském hnoji apod.? Nebo naopak všechny boxy působily
novotou, např. že byly pouze před několika lety přivezeny a nebyly vůbec
využívány?
4. Co se na fotografiích (z protokolu) focených uvnitř boxů/stájí nachází?“
Poskytnuté informace:
Žadateli bylo sděleno:
K bodu 1: Ano koně byly přítomny, a to i v boxech, které byly předmětem kontrolní
prohlídky. Po příjezdu na místo byl z jednoho boxu kůň odveden, aby bylo možné
předmětnou stavbu zkontrolovat a učinit fotodokumentaci.
K bodu 2: Předmětem kontrolní prohlídky nebylo zjištění počtu koní, ale kontrola
předmětných staveb. Ve zjišťovaných stavbách se nacházely celkem 2 boxy (nikoliv
4), a jeden z nich byl obsazen koněm, druhý box byl pro potřeby konání kontrolní
prohlídky uvolněn.
K bodu 3: Boxy byly evidentně používány, viz i odpověď na druhou otázku, kdy byl
jeden ze dvou boxů „obsazen“ koněm" a druhý byl pro potřeby kontrolní prohlídky
odveden z boxu.
K bodu 4: Na fotografiích uvnitř boxů se nachází čelní pohled na dva boxy, které byly
předmětem kontrolní prohlídky, ze kterých je patrno užívání boxů (stelivo na zemi). Na
jedné z fotografií je viditelný koňský hřbet uvnitř boxu (známka užívání boxu). Na třetí
fotografii je pohled na box, který byl uvolněn pro potřeby konání kontrolní prohlídky.
Informaci zpracoval:
Dne 2. 12. 2021, Mgr. Roman Mikeš, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

