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Sviták Roman

Od: Sviták Roman
Odesláno: úterý 30. října 2018 8:02
Komu: Koudelná Martina
Kopie: Pásková Tereza
Předmět: FW: Žádost o informace dle zákona č. 106/199
Přílohy: Příloha č. 1.pdf; Příloha č. 2.pdf

SledováníSledování: Příjemce Doručování

Koudelná Martina Doručeno: 30.10.2018 8:02

Pásková Tereza Doručeno: 30.10.2018 8:02

Dobrý den, 
 
zasílám požadované informace k jednotlivých okruhům otázek: 
 

 Kdo a na základě jakého pověření oslovil Macík o.s., ze zástupců Karlovarského kraje a vyzval k 

jednání vyřešení problému  a   zařazení do IZS, pokud tomu bylo tak učiněno písemnou formou 

žádám o zaslání listiny 

Na jednání týkající se odchytu zvířat na území Karlovarského kraje a následné péče o ně, které se uskutečnilo 
na půdě Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 16. 10. 2018, byl pozván zástupce z. s. Ostrovský Macík ze 
strany náměstka hejtmanky pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti Mgr. Petra Kubise, a to prostřednictvím 
e-mailové komunikace ze dne 18. 9. 2018. Jednání se zástupci zvířecích útulků a záchranných a odchytových 
služeb se uskutečnilo na základě doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti 
kraje a po projednání na poradě vedení Karlovarského kraje. Ostrovský Macík, z. s. není zahrnut jako ostatní 
složka do Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje. Příloha č. 1 

 Kdo a nebo jakým způsobem s uvedeným subjektem jednal do takové hloubky, že tento spolek již 

avizuje , že se v systému nachází a byt s ním nebylo  a není oficiálně jednáno a nejsou podepsány 

oficiální  smlouvy , protože k podpisu smluv má dojít 05/11/2018 v čase zasedání Rady 

bezpečnosti kraje, pokud tak činěno je prosím zaslat oficiální zápis z uvedeného jednání 

Ostrovský Macík, z. s. není zahrnut jako ostatní složka do Integrovaného záchranného systému 
Karlovarského kraje. Programem předmětného jednání ze dne 16. 10. 2018 (viz předchozí bod) bylo pouze 
posouzení potřebnosti a smysluplnosti zřízení krajského útulku, jednání vedl náměstek hejtmanky pro oblast 
sociálních věcí a bezpečnosti Mgr. Petr Kubis. Příloha č. 2.  

 Z jakého důvodu nebyla schválená dotace p.Prokeše na nákup narkotizační pušky ve výši  10 000,-

Kč a jak je možné, že u touto subjektu nejsou přiděleny žádné dotace ,finanční dary  -  přičemž je 

veřejnosti známá informace , že za rok 2018 bylo v součinnosti s IZS realizováno 144 výjezdů a do 

té doby nespočet? 

Odpověď poskytne odbor životního prostředí a zemědělství KÚKK – viz e-mail ze dne 24. 10. 2018. 
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 Prosím o zaslání kopie pozvánky p.Bobálovi, který aktivně provozuje svou činnost a spadá pro KU 

Plzeń, z jakého důvodu byl přizván k tomuto jednání? 

Pan Bobál k předmětnému jednání pozván nebyl, jednání se však zúčastnil z vlastní iniciativy.   

V případě potřeby doplním či upřesním. 
 
Krásný den a jsem s pozdravem 
 
Mgr. Roman Sviták 
vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 
 

 
 
Krajský úřad Karlovarského kraje 
Závodní 353/88 
360 06 Karlovy Vary 
tel.:       +420 354 222 190 
mobil:   +420 736 650 010 
e-mail: roman.svitak@kr-karlovarsky.cz  
www.kr-karlovarsky.cz 
 
 
 

From: Koudelná Martina  
Sent: Wednesday, October 24, 2018 1:46 PM 
To: Sviták Roman <roman.svitak@kr-karlovarsky.cz> 
Cc: Pásková Tereza <tereza.paskova@kr-karlovarsky.cz>; volf@hzs-kvk.cz 
Subject: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 -
 
Dobrý den,  
  
v příloze zasílám žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací. 
  
Prosím o zaslání požadovaných informací nejpozději do pátku 02.11.2018. 

  
Děkuji moc a přeji krásný den  
  
  
  
Ing. Martina Koudelná 
oddělení právní 
odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad  
 
 

 
  
Krajský úřad Karlovarského kraje 
Závodní 353/88 
360 06 Karlovy Vary 
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tel.: 354 222 306  
e-mail: martina.koudelna@kr-karlovarsky.cz  
www.kr-karlovarsky.cz 
  
  
  
  
  
  


