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Odpověď na žádost o poskytnutí informací
Vážený pane,
Dne 19.9.2019 obdržel Obecní úřad Chvalnov – Lísky Vaši žádost na základě zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
1. Jakým způsobem obec Chvalnov – Lísky zajišťuje péči o psy a kočky nalezené či nacházející
se na území obce:
a) Obcí je řešen každý jednotlivý případ, odchyt volně pobíhajících psů a koček nemá obec
zajištěn smluvně se třetí osobou.
b) Obec nemá pro odchycená zvířata umístění, ani nevyužívá služeb třetích osob
c) Obec nemá zajištěn převoz odchycených zvířat, nedisponuje dopravními prostředky pro
transport
Za odchyt pobíhajících psů a koček v letech 2016 – 2019 nebyly hrazeny žádné náklady.
Za transport a přepravu odchycených psů a koček nebyly v letech 2016-2019 hrazeny žádné
náklady.
2. Pokud se v obci nalezne volně pobíhající pes, je tato informace vyhlášena obecním rozhlasem.
Obec nedisponuje přístrojem pro čtení mikročipů, nedisponuje osobou, která dokáže čtecí
zařízení používat. Stejně je/by bylo postupováno v případě nalezených koček.
3. Obec nemá určenou osobu, která v případě nalezeného zvířete toto zvíře převezme
4. V roce 2017 byli nalezeni v obci 2 psi
a) Zvířata byla nalezena policií ČR
b) Zvířata byla provizorně umístěna v nemovitosti v obci
c) Odchyt zvířat zajišťoval občan obce - fyzická osoba
d) Zvířata přepravoval občan
e) Majitel zvířat nebyl nalezen
f) Není určeno
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g) Dle informací výše uvedené osoby bylo jedno zvíře zraněno
h) Majitel zvířat nebyl nalezen
V letech 2016 – 2019 nebyla prováděna kontrola příslušným orgánem (veterinární správou)
Počet psů hlášených ke dni podání této žádosti je 73 kusy.
Počet psů starších 3 měsíců registrovaných v obci k 31.12.2017 byl 94 kusy a k 31.12.2018 byl
94 kusy.
Přesná výše vybraných poplatků ze psů v obci: v roce 2017 7520 Kč, v roce 2018 7210 Kč,
v roce 2019 6350 Kč.
Dodržování vyhlášky je kontrolováno průběžně, jak zaměstnanci obce, tak občany. Případy
porušování této vyhlášky mi nejsou známy. Pokuty uděleny nebyly.

S pozdravem
3.10.2019
Vyřizuje: Ing.Zdeněk Lehkoživ, starosta obce, v.r.
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