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obecní úřad Milhostov
Milhostov 68
350 02 Cheb
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9. října 201 8

Žádost o sdělení informací dle zákona č.10611999 Sb. ve znénípozdějšíchpředpisŮ, o
svobodném přístupu k informacím

Na zíkladě zákona č. 10611999 Sb., ve mění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu
k informacim,žÁdám o tyto informace:

1. Jakým způsobem má město/obec zajištěn odchyt bezprizomích psŮ

(volně
její
o
Dále
žádám
zaslání.
o
činnost,
žádám
pobíhajících).V případě smlouvy na tuto
zasláni faktur zatyío služby účtovanéobcizarok 2016, 2017 a2018.
2. Jakým způsobem má město/obec zajištěn odchyt beryrizomích koček (volně
pobíhajících).V p,r'ípadě smlouvy na tuto ěinnost, žáďám o její zasláru. Dále Žádám o
zasláni faktur za ffio služby účtovanéobci za rok 20I 6, 20 17 a 20 1 8.
3. Má město/obec nějaký kastraění program na volně žijícíkoěky? Pokud ano jaký, kdo
toto provádí, jak je toto financováno a žÁdéLm o zasláni faktur zaťyto služby zarok20l6,
2017 a2018.
4. Jakým způsobem město/obec řešízraněné volně žijici živoěichy? V případě smlouvY na
tuto službu , žádám o její zaslání a taktéžo zaslání faktur k této čirrrrosti za rok 2016,
20|7 a20l8.
5. Vlastní město/obec čtečkučipovéhoozračenínlíŤat? Pokud ne, ja§ým zpŮsobem je toto
u nalezený ch zvíŤaí ověřováno ?
6. Jakým způsobem probíhá o nalezených psů a koček hledání majitele? Jakým zpťtsobenr
se toto zveřejňuje a kdo toto zajišťuje?
7. Jakým způsobem a kam město /obec umisťuje nalezené psy a kočky? V případě
provizorního umístění vměstských/obecních kotcích, žádám o sdělení, kdo toto
o
spravuje, jak dlouho tam zviíe zistává a kam je poté umístěno. V případě smlour,y
umístění zvířat, žádám o zaslání smlouvy a zároveí žádám o zaslání faktur za tyto
služby za rck 2016, 2017 a 201 8.
8. ÍiaaÁo uvedení kontaktní osoby a telefonního číslana osobu, která se o nalezené niÍe
postará i mimo pracormí dobu uřadu,
g. i<olik psů mělo město/obec nalezený ch za rok 20I 6, 2017 a 20 1 8?
za rok 20I 6, 20I] a 20 1 8?
1 0. Kolik toček mělo město l obec na|ezených
města/obce a jakou částku za
11. kolik psů je vsoučasnédobě registrováno v katastru
poplatty Ňsto/obec r,ybralo do rozpočtu zarok20l6,20l7 a20I8?

12.

Kolik podnětů podeďení na tyrání ntíŤat od roku 2016 (včetně) přijalo město/obec a
j3kým způsobem áto oznámení byla vyřešena (trestní omámení, správní řizení atd,)?

Zádám o rozdělní podle roků a uvedení konkrétního způsobu vyřešení.
13. Jakým způsobem městoiobec řešila volně pobíhajícípsy dle obecně závazné vyhlášky
proti úniku a volném pohybu psů a s jakým v}sledkem? Kolik bylo uloženo pokut?
14. Jakým způsobem město/obec vymahá po majitelích nalezených psů/kočeknáklady
spojené s odchytem a umístěním?

Tyto informace žádátm zaslat strukturovaně dle qýše uvedených bodů v zákonné lhŮtě
formou datové zpráw.
S pozdravem

