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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 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Věc: Žádost občana o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

       - o svobodném přístupu k informacím 

        

 

     Ze sociálních sítí 13.05.2020 se zjišťuje, že  „ZOO očekává narození ohrožených rysů. 

Nový domov pro ně ale bude hledat těžko“ (zdroj: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/rys-

narozeni-umisteni-premium-zoo-ostrava.A200512_170428_ostrava-zpravy_woj). 

 

Dostupné informace o přírůstcích ZOO Ostrava na jejich webových stránkách ke dni 

28.06.2020: 

http://www.zoo-

ostrava.cz/cz/vyhledavani/?lang=cz&search_nazev=p%C5%99%C3%ADr%C5%AFstky 

Sekce „Naše zvířata“ Název: „Nové přírůstky“ …. zobrazit: Nic nenalezeno (žádné 

informace o nových přírůstcích). Jsou zde pouze informace: „Jezděme na kole“, „Používejme 

úsporné baterie“ atp. (viz. přiložený screenshot).  

Na facebookových stránkách ZOO Ostrava http://www.zoo-ostrava.cz/cz/expozice-

zvirata/nove-prirustky/ jsou uvedeny informace o nových přírůstcích chovaných zvířat s 

posledním datem 17.07.2019, znamená to tedy, že se od data 17.07.2019 v ZOO Ostrava 

nenarodila žádná nová zvířata? 

Podle zákona č. 162/2003 Sb. - Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o 

změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ust. § 6, odst. 2) – Ministerstvo 

vydá licenci pouze žadateli, který a) splňuje tyto podmínky:  

5. provádí výchovu veřejnosti k ochraně přírody, zejména poskytováním informací o 

vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech, 
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     Z tohoto důvodu žádám o poskytnutí bezplatných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

z. – o svobodném přístupu k informacím: 

1. Kolik rysů ostrovidů (Lynx lynx) se narodilo v Zoologické zahradě a botanickém 

parku Ostrava od data 01.01.2020 do 28.06.2020? 

2. Kdy budou doplněny veřejné informace o nových přírůstcích všech zvířat v ZOO 

Ostrava na webových a facebookových stránkách Zoologické zahrady a botanickém 

parku Ostrava?  

Požadované informace na otázky 1-2 mi zašlete v časovém termínu podle podle ust. § 14, 

odstavce 5., písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. z. 

Kopie této žádosti se současně doručuje na adresu: 

 

1) Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, Praha 10  

ID datové schránky: 8qzykr4 

 

2)  Magistrát města Ostravy, Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 

ID datové schránky: 5zubv7w 

 

 

 

 

Příloha: 1 (jedna) – screenshot „Nové přírůstky“ 

 

 



 

 

 

 

 

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 28. 6. 2020. 

V souladu se zákonnou úpravou Vám tímto zasíláme požadované informace, a to v bodech 

a pod označením tak, jak byly Vámi jako dotazy zaslány. 

 

1) V uvedeném časovém období došlo k narození celkem 3 jedinců rysů ostrovidů. 

2) Nejde o povinně zveřejňované informace na webových či facebookových stránkách. 

V Ostravě dne 13. 7. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


