
Podatel:

 

Žádost o poskytnutí informací

v

Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí následujících informací:

— Kolik činí roční výnos z poplatků za psa ročně za posledních 5 kalendářních roků?

— Kolik činí náklady na městský útulek ročně? Resp. útulek / zařízení, které zajišťuje

péči o zatoulané či odložené psy a případně jiná zvířata?

—~ Kdo je provozovatelem útulku?

— Který subjekt zajišťuje pro město péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli

v případech týrání zvířat?

Prosím o poskytnutí výše požadovaných informací do datové schránky.
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k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

v

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám poskytujeme V souladu sustanovením § 4a

odst. 2 zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů,

požadované informace:

Kolik činí roční výnos z poplatků za psa ročně za posledních 5 kalendářních roků?

. 2015 — 27 034,00 Kč

. 2016 — 28 360,00 Kč

. 2017—28 801,00 Kč

0 2018 — 30 322,00 Kč

. 2019 — 29 372,00 Kč

Kolik činí náklady na městský útulek ročně? Resp. útulek I zařízení, které zajišťuje péči

o zatoulané či odložené psy a případně jiná zvířata?

Útulek pro psy v Ostravě — Třebovicích je účelové zařízení ve vlastnictví statutárního města Ostravy sloužící

k umístění a následné péči o nalezené psi, a nedisponujeme informaci, kolik činí náklady na tento útulek

ročně.

Kdo je provozovatelem útulku?

Útulek pro psy vOstravě — Třebovicích provozuje Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního

prostředí, dle zveřejněného provozního řádu. Za dodržování provozního řádu zodpovídá vedoucí oddělení

útulku pro psy.

Který subjekt zajišťuje pro město péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli v případech týrání zvířat?

Útulek pro psy v Ostravě — Třebovicích provozuje Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního

prostředí, dle zveřejněného provozmho řádu, a v případech týrání psů lze umístit i s následnou péčí do tohoto

útulku na základě rozhodnutí ve správním řízení.
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