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Litoměřice 05.04.2019 

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

k informacím, ze dne 27.03.2019 

Vážený pane, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský 

úřad Litoměřice dne 27.3.2019, Vám sdělujeme: 

 

Požadované informace: 

l) Žádám o informaci, kolik je Městem Litoměřice evidováno přestupků pro porušení Vyhlášky 

č. 2/2018 - kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují 

prostory pro volné pobíhání psů. 

2) Kolik z těchto přestupků je za porušení povinnosti: Pes musí být veden na vodítku 

o maximální délce 1,5 metru tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů byl pes veden u nohy 

doprovázející osoby a nemohl se s nimi dostat do kontaktu. 

3) Jak jsou přestupky za porušení Vyhlášky č. 2/2018 řešeny, t.j. kolik bylo vyřízeno 

napomenutím (domluvou), kolik uložením blokové pokuty a kolik bylo postoupeno k projednání 

přestupkové komisi. 

4) Dále žádám o poskytnutí informace, zda u některého z pachatelů přestupku byla 

zaznamenána recidiva. Pokud ano, jestli se jednalo o porušení vyhlášky v textaci bodu 2 nebo 

kolik pro porušení některého jiného ustanovení této vyhlášky. 

 

Poskytnuté informace: 

1) Městský úřad Litoměřice a Městská policie Litoměřice evidují 63 přestupků v roce 2018 

a 9 přestupků v roce 2019, pro porušení uvedené vyhlášky. 

2) 0 přestupků. Porušení této povinnosti řeší Městská policie Litoměřice domluvou (nikoli 

napomenutím) a vysvětlením občanovi, proč bylo toto ustanovení vyhlášky přijato. 

3) Žádný přestupek nebyl vyřízen napomenutím, v příkazním řízením (dříve blokové) bylo 

uloženo 61 pokut v roce 2018 a 9 v roce 2019. Přestupkové komisi nebyl postoupen žádný 
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přestupek, neboť jí projednávání těchto přestupků nepřísluší, 2 přestupky řešil odbor 

životního prostředí MěÚ Litoměřice na základě zmocnění v zákoně na ochranu zvířat proti 

týrání. V roce 2019 nebyl městskou policí postoupen žádný přestupek. 

4) Jedna osoba spáchala přestupek porušení předmětné vyhlášky opakovaně. Nejednalo se 

o porušení vyhlášky uvedené v bodu 2). 

 

S pozdravem 

 Bc. Martina Skoková 

 vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka  

 MěÚ Litoměřice 


