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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 občanů o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den,
prosím o informace k rysům:
1) narodili se v letošním roce 2021 ve Vaší zoo mláďata rysů?
2) pokud ano, prosím o počet a pohlaví
3) platí stále doporučení Jochena Lengera, rysy nemnožit a řídite se jím?
prosím o informace ke lvům:
4) jak je možné, že se lev zranil o pletivo? Co přesně se stalo?
5) jak se situace se lvem vyvíjí nyní a zda jste, vzhledem k situaci, přistoupili k novým opatřením
a speciálnímu přístupu?

Všechny odpovědi i s požadovanými dokumenty nám zašlete v časovém termínu podle ust. § 14, odst.
5., písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. z.
Děkujeme

Alena Grösslová, Michala Urbánka 439, 755 01 Vsetín, alenagrosslova@seznam.cz , ID:
q9z48bh

doručováno do datové schránky (q9z48bh)
doručováno poštou na adresu

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, datovaná dne
20. 6. 2021, a to ve věci rysů a lvů. 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) a 2) Žádná mláďata rysů se u nás v roce 2021 nenarodila.
3) Doporučení vedoucího evropské plemenné knihy pro rok 2021 bylo ostravský pár rysů
karpatských nerozmnožovat. K rozmnožení a narození mláďat nedošlo, jak je uvedeno výše.
4) Samec lva indického obranně zareagoval na nepřiměřeně hlučně se chovající návštěvníky,
přičemž si způsobil povrchovou odřeninu na tlamě.
5) Kolem expozice lvů indických byl zpočátku uzavřen a poté omezen průchod pro
návštěvníky, aby měl samec dostatek prostoru a klidu si na nové prostředí zvyknout. Jeho
aklimatizace probíhá standardně a lev je v dobrém stavu a kondici.
V Ostravě dne 7. 7. 2021

