Město Nejdek

nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Karlovarský kraj

Městský úřad Nejdek, kancelář starosty
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2. 11. 2018

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, si vám dovolujeme zaslat odpovědi na Vámi položené dotazy.
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.
Odpověď: Odchyt bezprizorních (volně pobíhajících) psů zajištují strážníci Městské policie Nejdek
na katastrálním územní města Nejdek. K uvedenému nejsou žádné smlouvy a faktury, neboť MěP vše
zajišťuje ze svého rozpočtu a svými prostředky.
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.
Odpověď: Odchyt koček město nezajišťuje.
3. Má město/obec nějaký kastrační program na volně žijící kočky? Pokud ano jaký, kdo toto
provádí, jak je toto financováno a žádám o zaslání faktur za tyto služby za rok 2016, 2017 a
2018.
Odpověď: Město nemá žádný kastrační program a odchycená zvířata nekastruje a ani nenechává
kastrovat.
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.
Odpověď: Veškerá zraněná zvířata, která nemají svého majitele, odchytí odborně školení strážníci
Městské policie a následně je předají do rukou veterináře.
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5. Vlastní město/obec čtečku čipového označení zvířat? Pokud ne, jakým způsobem je toto u
nalezených zvířat ověřováno?
Odpověď: Město vlastní čtečku čipového označení. Pokud uvedené zvíře nemá implantovaný čip, je
zvíře prohlédnuto, zda nemá tetování, známku atd.
6. Jakým způsobem probíhá o nalezených psů a koček hledání majitele? Jakým způsobem se
toto zveřejňuje a kdo toto zajišťuje?
Odpověď: Strážníci po nalezení zvířete kontrolují, zda nemá čip, známku, nebo tetování. Po
následném zjištění identifikace, ověří majitele v centrální evidenci, nebo evidenci přihlášených psů
města Nejdek. V případě negativního ztotožnění se vyvěsí foto zvířete na stránky FB Městského
útulku Nejdek.
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.
Odpověď: Nalezení psi jsou umístěny do městské odchytové stanice města Nejdek, toto zařízení
spravuje pověřený strážník městské policie. Zařízení je v současné době určeno pouze pro umístění
psů. Po umístění psa běží zákonná čtyř měsíční lhůta. Pokud se do uplynutí zákonné lhůty nepřihlásí
majitel psa, může být pes vydán novému majiteli formou darovací smlouvy, nebo zůstává
v odchytové stanici dle potřeby.
8. Žádám o uvedení kontaktní osoby a telefonního čísla na osobu, která se o nalezené zvíře
postará i mimo pracovní dobu úřadu.
Odpověď: Kontaktní osoba není jmenovitě určena. Tuto službu zajišťuje Městská policie Nejdek.
Služba je poskytována nepřetržitě na tísňové lince č. 156/3, nebo služebním mobilu č. 739 457 572
9. Kolik psů mělo město/obec nalezených za rok 2016, 2017 a 2018?
Odpověď: K otázce nalezených, resp. odchycených psů za rok 2016, nejsme schopni informaci
poskytnout z důvodu změny softwarového zařízení. V roce 2017 bylo odchyceno 100 psů za rok
2018 bylo k datu 22.10.2018 odchyceno 71 psů.
10. K otázce nalezených, resp. odchycených psů za rok 2016, nejsme schopni informaci
poskytnout z důvodu změny softwarového zařízení. V roce 2017 bylo odchyceno 100 psů za
rok 2018 bylo k datu 22.10.2018 odchyceno 71 psů.
Odpověď: Strážníci městské policie za rok 2016, 2017, 2018 nalezli kolem 20ti koček zjevně
zraněných a podvyživených. Následně tyto kočky byly přemístěny, po ošetření veterinářem, do
zařízení - útulek pro kočky Klášter, Sokolov.
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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?
Odpověď: Na poplatcích za psi v roce 2016 bylo vybráno 263.283,- Kč, v roce 2017 bylo vybráno

261.719,89Kč a v roce 2018 k 30.9.2018 činí částka 181. 612,09 Kč. Na městě je celkem 897
evidovaných psů k datu 24.10.2018.
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.
Odpověď: K otázce, kolik podnětů podezření na týrání zvířat za rok 2016 evidujeme, ale nejsme
schopni informaci poskytnout z důvodu změny softwarového zařízení. Za rok 2017 hlídka městské
policie přijala šest oznámení o podezření na týrání zvířat. Za rok 2018 přijala jedno oznámení.
Týraní zvířete je již trestní čin, kterým se zabývá PČR či jiné správní orgány, neboť městské policii
toto ze zákona nepřísluší řešit.
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?
Odpověď: Město má obecně závaznou vyhlášku o volném pohybů psů, proto MěP tento problém
řeší. Jedná se pouze o náměstí Karla IV., a přilehlé ulice. Vyhláška pouze stanovuje, že pes
v určeném prostoru musí být na vodítku, a ne na volno, a nebo musí u něj být odpovědná osoba. Ze
strany MP nebyla uložena žádná pokuta.
14. Jakým způsobem město/obec vymáhá po majitelích nalezených psů/koček náklady spojené s
odchytem a umístěním?
Odpověď: Město po majitelích nalezených psů/ koček náklady spojené s odchytem a umístěním
nevymáhá.

Bc. Markéta Šebková
tajemnice MěÚ
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