
 

 

Pušová Jana

0d: Mužík Tomáš

Odesláno: 26. června 2018 14:37

Komu: Pušová Jana

Předmět:

From: Mužík Tomáš

Sent: Tuesdai| June 26, 2018 2:14 PM

Subject: FW: Sdělení k Žádosti o poskytnutí informace

Čj. SVI 2456/2018 ze dne 20. 6. 2018

FW: Sdělení k žádosti o poskytnutí informace

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

K Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 19. 6.

2018 Vám sdělujeme požadované informace týkající se městského obvodu Svinov:

1. Počet psů v evidenci chovatelů psů označených čipem (vždy k poslednímu dni kalendářního roku)
 

 

      
 

 

 

 

rok 2013 2014 2015 2016 2017

počet psů označených čipem 234 282 316 406

2. Sazba poplatku ze psa

a) za psa chovaného v rodinném domě 200 Kč

k)) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a) 300 Kč

c) za psa chovaného v bytovém domě 1.500 Kč

dj za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c) 2.250 Kč

e) za psa, kterýje využíván při podnikatelské činnosti 1.500 Kč

f) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. 6:) 2.250 Kč

g) za psa, jehož držitelem je poživateí invašidnšho, starobního,

vdovského, sirotčího důchodu, kterýje jehojediným zdrojem příjmů 120 Kč

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

i} za psa, jehož držitel má trvalý pobyt hlášen na adrese ÚMOb Svinov 200 Kč

rok 2013 2014 2015 2016 2017

výše vyměřených poplatků 130 410 Kč 135 986 Kč 132 958 Kč 126 255Kč 128 735 Kč

výše zaplacených poplatků 137 880 Kč 133 422 Kč 133 268 Kč 127 159 Kč 127 812 Kč       
 

3. V roce 2017 řešeny 3 přestupky v souvislosti s volným pobíháním psů dle ust. § 27/1q zákona Č. 246/1992 Sb., na

ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, vyřízeno ve zkráceném řízení Příkazem — trest napomenutí (všechny

příkazy pravomocné).

4. V roce 2017 řešen 1 přestupek v souvislosti s týráním zvířat dle ust. § 27/1f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu

zvířat proti týrání, v platném znění — Příkaz s uloženou pokutou ve výši 1 000 Kč, pokuta zaplacena.

S. Počet podnětů krajské veterinární správy v roce 2017 — 0

6. Počet případů nařízeného odebrání zvířete v roce 2017 - O

7. Počet pracovníků zabývajících se problematikou týrání zvířat:

1



 

odbor výstavby, dopravy a životního prostředí „_ 1 pracovník, vysokoškolské vzdělání, školení vposledních

třech šetech —- O

odbor organizační, vnitřních a sociální věci, školství, kultury a kontroly »— 1 pracovník, vysokoškolské vzdělání,

školení v posiedních třech letech ~— 1

S pozdravem

lng. Tomáš Mužík

vedoucí odboru financi a správy majetku

Úřad městského obvodu Svinov

Bi lovecké 69/48, 7’21 00 Ostrava — Svinov

T +420 599 421 023

NI +420 603 440 431

E tmuzik@svinov.ostrava.cz

W www.svinovostravacz

OSTRAVA ŽE

1918m2013

„Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu tísknoutlll Šetřeme naše životní prostředí!!!“

Upozornění: Tato zpráva může obeahovat důvěrné informace a je určena výhradně

zamýšlenému adresátovi. Pokud jírn nejste, nebo se domníváte, že jím nejste, informujte

neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu, včetně přiložených příloh z

Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat,

kopírovat nebo zpřístupňovat obsah této zprávy ani přiložených příloh.

Tato emmailová zpráva, a ani její obsah včetně jejích případných příloh nezavazuje jejího

odesílateše k uzavření ústní či písemné smlouvy, není—li v textu (aw-mailové zprávy výslovně

uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání,

zejména pokud nebudou získány potřebné interní souhlasy a Schválení v rámci příslušných

orgánů statutárního města Ostravy Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl beze zbytku

výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami schváleného písemného smluvního

návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato emailová zpráva, v žádném

případě nezakládajíjejímu adresátovi nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č.

89/2012 Sb„ občanského zákoníku, ani žádný jiný nárok vůči jejímu odesílateli.


