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Dobrý den,

na základě zákona č. 106/1999 Sb, 0 svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací - viz
příloha.

Informace žádám poskytnout v elektronické podobě a zaslat na emailovouadres-

Žádám o dodržení zákonné zkrácené 15denní lhůty.

Děkují předem za poskytnutí informací a dodržení zkrácené lhůty.

Přeji příjemný den ajsem s pozdravem

Statutární město Ostrava

Uiad měs tého obvodu Poruba
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Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Poruba

Klimkovícká 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

 

V Ostravě dneg19. června 2018

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den,

na základě zákona č. 106/1999 Sb, 0 svobodném přístupu k informacím žádám o

poskytnutí následujících informací za rok 2017 - neni Ii v daném bodu uvedeno jinak.

1. Počet psů v evidenci chovatelů psů označených čipem k 31.12 2013, 31 12.2014,

31.12 2015, 31. 12. 2016 31.12.2017.

2. Výše poplatku za psa celková výše vyměřených poplatků a celková výše vybraných

poplatků za rok 2013, 2014 2015 2016 a 2017.

3. Počet přestupkovýchrízení v souvislosti s porušením Obecně závazné vyhlášky

města Ostravy č. 9/2012, konkrétně nezaevidováním chovatelů psů označených

čipem, nesbírání psích exkrementů a volné pobíhání psů a to: zahájených řízeni,

ukončených řízení -jak ukončených dle jednotlivých typů/způsobů ukončení. Kolik

jich bylo ukončeno sankcí a jaká byla průměrná výše sankce a kolik bylo ukončeno

bez sankce?

4. Počet přestupkových řízení v souvislosti s týráním zvířat a to: zahájených řízení,

ukončených řízení —jak ukončených dle jednotlivých typů/způsobů ukončení, kolíkjich

bylo ukončeno sankcí a jaká byla průměrná výše sankce a kolik bylo ukončeno bez

sankce.

5. Kolik podnětů- podání dala Krajská veterinární správa (dále jen KVS) na zahájení

přestupkovéhorízení v souvislosti s týráním zvířat? V kolika případech pak úřad

rozhodl v souladu se stanoviskem KVS a v kolika případech jinak?

6. V kolika případech bylo nařízeno odebrání zvířete z důvodu týrání?

7. Košík pracovníků se zabývá problematikou týrání zvířat ~ at‘ už z híediska přestupků,

tak z hlediska jejich ochrany (v rámci odboru/oddělení životního prostředí)? Jaké mají

tito pracovníci vzdělání a kolik a jaké absolvovali za poslední 3 roky kurzy, školení

apod. v rámci této problematiky? *
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Informace žádám osk tnout v eiektronické podobě a zaslat na emaiiovou adresu   

žádám o dodržení zákonné zkrácené 15denní lhůty.

Děkuji předem za poskytnutí informací a dodržení zkrácené lhůty.

S pozdravem
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Od:

Odesláno:

Komu:

Kopie:

Předmět:

 

Vážený pane inženýre,

dne 20. 6. 2018 byla Úřadem městského obvodu Poruba přijata Vaše žádost o poskytnutí informací dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 19. 6. 2018. Statutární město Ostrava —

městský obvod Poruba jako povinný subjekt Vám timto V zákonné 15denní lhůtě poskytuje k jednotlivým

bodům Vaší žádosti následující informace:

ad 1)

ad 2)

ad 3)

a)

b)

Počet psů v evidenci chovatelů psů označených čipem činil:

k31.12.2013 2672

k31.12.2014 3242

k3l.l2.2015 3284

k31.12.2016 3434

k31.12.2017 3406

Sazba mistniho poplatku za psa a kalendářní rok činí:

a) 250,- Kč za psa chovaného V rodinném domě,

b) 375,- Kč za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a),

c) 1500; Kč za psa chovaného v bytovém domě,

d) 2250,- Kč za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c),

c) 1500,- Kč za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti, např. k hlídání objektů apod.,

bez ohledu na to, zda je jeho držitelem osoba fyzická nebo

právnická,

t) 2250,- Kč za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e),

g) 200,- Kč za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo

vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího

důchodu,

h) 300,» Kč za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. g).

Celková výše vyměřených poplatků a celková výše vybraných poplatků v Kč činí:

Předpis Platby

rok 2013 2 185 027,00 2 164 037,28

rok 2014 2 014 848,00 2 206 229,51

rok2015 2 158 216,00 2 115 468,11

rok 2016 2 117 231,00 2 067 697,99

rok 2017 2 101 140,00 2 100 241,45

Počet přestupkových řízení:

porušení povinnosti přihlásit se do evidence chovatelů psů označených čipem — tj. přestupek dle § 27

odst. 1 pism. q) nebo § 27a odst. 1 písm. n) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

ve znění pozdějších předpisů (nesplnění povinnosti stanovení na základě tohoto zákona obecně

závaznou vyhláškou č. 9/2012, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013) — 0,

nesbírání psích exkrementů ——— tj. přestupek proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1 písm. e) zákona

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 30.6.2017 a dle § 5 odst. 1 písm. í) zákona č.

251/2016 Sb., o některých přestupcích — 0,

volné pobíhání psů — tj. přestupek dle § 27 odst. 1 písm. q) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu

zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (nesplnění povinnosti stanovení na základě tohoto
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ad 4)

ad 5)

ad 6)

ad 7)

zákona obecně závaznou vyhláškou č. 12/2005 , ve znění pozdějších změn a doplňků) —— 22, z toho 20

ukončeno příkazem a 2 příkazem na místě, ztoho 15 napomenutí a 5 pokut, průměrná výše pokuty

cca 260; Kč.

Počet přestupkových řízení v souvislosti s týráním zvířat — 1, ukončeno rozhodnutím s uložením

pokuty ve výši 1000; Kč.

Podněty podané Krajskou veterínární správou na zahájení přestupkového řízení —— O,

Stanoviska Krajské veterinární správy —— 1, rozhodnuto v souladu se stanoviskem.

Odebrání zvířete nebylo nařízeno v žádném případě.

Problematikou týrání zvířat se zabývá z hlediska jejich ochrany jeden zaměstnanec (v rámci částí

svého pracovního úvazku) oddělení životního prostředí s vysokoškolským vzděláním magisterského

stupně, jenž za poslední 3 roky absolvoval 2 školení pořádaná akreditovanou vzdělávací institucí

NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o. (vzdělávací kurz AK/PV 388/2015 Ochrana zvířat, časová

dotace 1 školení 6 hodin); případné přestupky řeší oddělení přestupků

S pozdravem

 

Úřad městského obvodu Poruba
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