
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mírové náměstí 15/7       PSČ : 412 01 
Kancelář starosty a tajemníka, právní úsek   
 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ze dne 21.10.2015, přijato elektronickou cestou e-mailem. 
 
Dotaz žadatele: 
 
Žádám o informace obsažené v originálech archivované úřední dokumentace ke všem výjimkám 
z povinného čipování psů ve Vašem městě, o kterých rozhodla Rada, Zastupitelstvo nebo jiná úřední 
osoba Vašeho města do data přijetí této mé žádosti ve smylu Vaší městské vyhlášky č. 1/2011,  
ve znění vyhlášky č. 4/2012 a pozdějších předpisů. Jde mi o kompletní informace v anonymizovaných 
dopisech občanů žádajících o výjimky, ale především o informace obsažené v odborných veterinárních 
zprávách a posudcích, které byly hlavním podkladem pro udělování všech výjimek včetně textu 
vlastních úředně udělených výjimek a související diskuse v Radě a Zastupitelstvu.  
 
Zašlete mi také důvodovou zprávu, text diskuse v Radě a na Zastupitelstvu včetně všech 
podkladových informací obsažených v materiálech, které posloužily k přijetí článku č. 1, (2) ve znění 
obecně závazné vyhlášky Vašeho města č. 1/2011 ve znění vyhlášky č. 4/2012 a pozdějších předpisů. 
   
Odpověď žadateli: 
 
V odpověď na žádost ze dne 21.10.2015 podanou podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném 
přístupu k informacím, Vám zasíláme elektronickou poštou e-mailem odpověď včetně příloh.  
 
K prvému odst. Vaší žádosti uvádím, že výjimka z povinného čipování psů je evidována na základě 
předloženého potvrzení veterinárního lékaře. E videnci vede ekonomický odbor městského úřadu, 
který rovněž provádí výběr místních poplatků za psy. Majitel psa nepodává žádost, pouze předloží 
potvrzení; městský úřad nevydává žádné rozhodnutí, udělení výjimky neprojednává rada ani 
zastupitelstvo. Evidovaná potvrzení do data přijetí Vaší žádosti Vám v anonymizované podobě 
zasílám v příloze.  
 
K druhému odst. Vaší žádosti uvádím, že místo důvodové zprávy vypracovává městský úřad tzv. 
„návrh do ZM“, tedy návrh předkládaný zastupitelstvu města, kteréžto návrhy k OZV č. 1/2011 a OZV 
č. 4/2012 Vám zasílám v příloze včetně všech přiložených materiálů. Rada města OZV neschvaluje,  
na jednání zastupitelstva podle zápisu z jednání žádná diskuse neproběhla.  
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