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Žádost o sdělení informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o
svobodném přístupu k informacím

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu
k informacím, žádám o tyto informace:
1. Jakým způsobem má město/obec zajištěn odchyt bezprizorních psů (volně
pobíhajících). V případě smlouvy na tuto činnost, žádám o její zaslání. Dále žádám o
zaslání faktur za tyto služby účtované obci za rok 2016, 2017 a 2018.
2. Jakým způsobem má město/obec zajištěn odchyt bezprizorních koček (volně
pobíhajících). V případě smlouvy na tuto činnost, žádám o její zaslání. Dále žádám o
zaslání faktur za tyto služby účtované obci za rok 2016, 2017 a 2018.
3. Má město/obec nějaký kastrační program na volně žijící kočky? Pokud ano jaký, kdo
toto provádí, j ak j e toto financováno a žádám o zaslání faktur za tyto služby za rok 2016,
2017 a 2018.
4. Jakým způsobem město/obec řeší zraněné volně žijící živočichy? V případě smlouvy na
tuto službu, žádám o její zaslání a taktéž o zaslání faktur k této činnosti za rok 2016,
2017 a 2018.
5. Vlastní město/obec čtečku čipového označení zvířat? Pokud ne, j akým způsobem j e toto
u nalezených zvířat ověřováno?
6. Jakým způsobem probíhá o nalezených psů a koček hledání majitele? Jakým způsobem
se toto zveřejňuje a kdo toto zajišťuje?
7. Jakým způsobem a kam město /obec umisťuje nalezené psy a kočky? V případě
provizorního umístění v městských/obecních kotcích, žádám o sdělení, kdo toto
spravuje, jak dlouho tam zvíře zůstává a kam je poté umístěno. V případě smlouvy o
umístění zvířat, žádám o zaslání smlouvy a zároveň žádám o zaslání faktur za tyto
služby za rok 2016, 2017 a 2018.
8. Žádám o uvedení kontaktní osoby a telefonního čísla na osobu, která se o nalezené zvíře
postará i mimo pracovní dobu úřadu.
9. Kolik psů mělo město/obec nalezených za rok 2016, 2017 a 2018?

10. Kolik koček mělo město/obec nalezených za rok 2016, 2017 a 2018?
11. Kolik psů je v současné době registrováno v katastru města/obce a jakou částku za
poplatky město/obec vybralo do rozpočtu za rok 2016, 2017 a 2018?
12. Kolik podnětů podezření na týrání zvířat od roku 2016 (včetně) přijalo město/obec a
jakým způsobem tato oznámení byla vyřešena (trestní oznámení, správní řízení atd.)?
Žádám o rozdělní podle roků a uvedení konkrétního způsobu vyřešení.
13. Jakým způsobem město/obec řešila volně pobíhající psy dle obecně závazné vyhlášky
proti úniku a volném pohybu psů a s jakým výsledkem? Kolik bylo uloženo pokut?
14. Jakým způsobem město/obec vymáhá po majitelích nalezených psů/koček náklady
spojené s odchytem a umístěním?
Tyto informace žádám zaslat strukturovaně dle výše uvedených bodů v zákonné lhůtě
formou datové zprávy.
S pozdravem

