OÚ Těšovice, Tovární 21, 356 01 Sokolov.
E-mail : ou.tesovice@volny.cz

362 21 Nejdek
Těšovice 27.11.2018

Věc : Žádost o sdělení informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dobrý den,
omlouváme se za zdržení s odpovědí na Vaši žádost. Toto zdržení bylo, jak Vám již sdělil bývalý
starosta obce, způsobeno tím že Vaše žádost přišla v době takzvaného „střídání stráží“.
Dále Vám chceme sdělit v reakci na Vaši stížnost, že obecní úřad má právo požadovat úhradu nákladů
spojených s podáním informací dle zákona 106/1999 Sb. § 17 odst. 1. Vzhledem ke skutečnosti, pro
kterou informace požadujete a jejich celospolečenskému prospěchu, žádnou úhradu požadovat
nebudeme.
K jednotlivým bodům Vaší žádosti uvádíme následující.
1) Jakým způsobem má město/obec zajištěn odchyt bezprizorních psů (volně pobíhajících).
V případě smlouvy na tuto činnost, žádám o její zaslání. Dále žádám o zaslání faktur za tyto služby
účtované obci za rok 2016,2017 a 2018.
Obec nemá na tuto činnost žádnou směrnici ani smlouvu.
2) Jakým způsobem má město/obec zajištěn odchyt bezprizorních koček (volně pobíhajících).
V případě smlouvy na tuto činnost, žádám o její zaslání. Dále žádám o zaslání faktur za tyto služby
účtované obci za rok 2016, 2017 a 2018.
Obec nemá na tuto činnost žádnou směrnici ani smlouvu.
3) Má město/obec nějaký kastrační program na volně žijící kočky? Pokud ano jaký, kdo toto provádí,
jak je toto financováno a žádám o zaslání faktur za tyto služby za rok 2016, 2017 a 2018.
Obec nemá na tuto činnost žádný program.
4) Jakým způsobem město/obec řeší zraněné volně žijící živočichy? V případě smlouvy na tuto službu,
žádám o její zaslání a taktéž o zaslání faktur k této činnosti za rok 2016, 2017 a 2018.
Obec nemá na tyto případy žádnou směrnici, pokud by takový případ nastal byl by řešen
individuálně.
V letech 2016,2017 a 2018 nám není známo že by taková situace nastala.

5) Vlastní město/obec čtečku čipového zařízení zvířat? Pokud ne, jakým způsobem je toto
u nalezených zvířat ověřováno?
Obec nevlastní takovéto zařízení.
6) Jakým způsobem probíhá u nalezených psů a koček hledání majitele? Jakým způsobem se toto
zveřejňuje a kdo toto zajišťuje?
Hledání majitele probíhá prostřednictvím obecního rozhlasu, telefonickým kontaktem na okolní
obce a ve spolupráci s Městskou policií Sokolov.
7) Jakým způsobem a kam město/obec umisťuje nalezené psy a kočky? V případě provizorního
umístění v městských/obecních kotcích, žádám o sdělení, kdo toto spravuje, jak dlouho tam
zvíře zůstává a kam je poté umístěno. V případě smlouvy o umístění zvířat, žádám o zaslání
smlouvy a zároveň žádám o zaslání faktur za služby za rok 2016, 2017 a 2018.
Obec nemá žádné zařízení na provizorní umístění. Obec nemá žádnou smlouvu o umístění
nalezených zvířat. Není nám známo že by v letech 2016,2017 a 2018 v naší obci takovýto případ
nastal.
8) Žádám o uvedení kontaktní osoby a telefonního čísla na osobu, která se o nalezené zvíře postará
i mimo pracovní dobu úřadu.
Starosta obce touto agendou pověřil zastupitele J. Wiedermanna tel. +420 602 888 086.
9) Kolik psů mělo město/obec nalezených za rok 2016, 2017 a 2018?
Není nám známo že by takový případ v naší obci v předmětné době nastal.
10) Kolik koček mělo město/obec nalezených za rok 2016, 2017 a 2018?
Není nám známo že by takový případ v naší obci v předmětné době nastal.
11) Kolik psů je v současné době registrováno v katastru města/obce a jakou částku za poplatky
město/obec vybralo do rozpočtu za rok 2016, 2017 a 2018?
V současné době registrujeme 73 psů. Na poplatcích ze psů obec vybrala v r. 2016 4.320,- Kč,
r. 2017 3.580,- Kč, r.2018 3.550,- Kč.
12) Kolik podnětů podezření na týrání zvířat od roku 2016 (včetně) přijalo město/obec a jakým
způsobem tato oznámení byla vyřešena (trestní oznámení, správní řízení atd.)?
Žádám o rozdělení podle roků a uvedení konkrétního způsobu vyřešení.
Není nám známo že by takový případ v naší obci v předmětné době nastal.
13) Jakým způsobem město/obec řešila volně pobíhající psy dle obecně závazné vyhlášky proti
úniku a volném pohybu psů a s jakým výsledkem? Kolik bylo uloženo pokut?
V roce 2016 se stal 1 případ nedokonaného útoku psa, který řešila Policie ČR
protože ale nebyl pes identifikován, byl případ odložen.
V roce 2016 pes pokousal jednu osobu do nohy, ošetřeno v NEMOS Sokolov.

Bez pracovní neschopnosti. Řešila Policie ČR.
V roce 2017 pes pokousal jednu osobu do nohy, ošetřeno v NEMOS Sokolov.
Bez pracovní neschopnosti. Řešila Policie ČR.
Obec žádné pokuty neuložila.
14) Jakým způsobem město/obec vymáhá po majitelích nalezených psů/koček náklady spojené
s odchytem a umístěním?
Není nám známo že by obec tyto náklady někdy vymáhala.

Děkujeme za Vaše dotazy a věříme že Vaše práce na této problematice bude pro společnost
přínosem.
Vypracoval pověřený zastupitel : Jan Wiedermann
Starosta obce Těšovice Ing. Josef Radek

