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V České Skalici dne 12.2.2021
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 5.2.2021 obdržel Městský úřad Česká Skalice (dále jen „MěÚ“) prostřednictvím e-mailové zprávy
Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), kterou žádáte poskytnutí následujících informací:
1. informaci o tom, zda smluvně umisťujeme nalezené a zatoulané psy do útulku
Dvůr Králové nad Labem (majitel Antonín)
2. pokud ano, dále pak následující informace:
a) kompletní informaci o psech aktuálně umístěných ve výše jmenovaném útulku jméno psa dle faktury/evidence, datum umístění do útulku, fakturovaná částka za
psa a den (případně informace o jiném způsobu financování), alespoň jedna
fotografie psa, informace o rase (alespoň přibližně),
b) informaci o tom, zda výše jmenovaný útulek má za povinnost vámi umístěné
psy veřejně inzerovat na internetu a tím zvyšovat šanci na jejich náhradní
umístění,
c) počet psů, které útulek umístil do náhradních rodin za rok 2020 včetně data,
odkdy dokdy pes byl v útulku a jaká částka za něj byla denně po dobu pobytu
fakturována,
d) zda v minulosti došlo k úhynu vámi umístěného psa v tomto zařízení, v tom
případě datum umístění psa do útulku a datum úhynu zvířete,
e) zda dochází a případně jakým způsobem, z vaší strany ke kontrole evidence psů
v útulku a dozoru nad tím, zda útulek pracuje efektivně, co se týče hledání nových
domovů a umisťování psů do nových rodin.
Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod čj. MUCS/1467/2021/OTJ/TAJ, posoudil ji a konstatoval, že
se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.
Odpovědi na dotazy jsou uvedeny níže:
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IČ: 00272591
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KB Náchod, č. ú.: 9005-2420551/0100

1. Informaci o tom, zda smluvně umisťujeme nalezené a zatoulané psy do útulku
Dvůr Králové nad Labem (majitel Antonín)
NE - Město Česká Skalice neumisťuje nalezené zatoulané psy do útulku Dvůr Králové nad Labem
(majitel Antonín).
Na následující dotazy již neodpovídám, neboť jsou vyloučeny odpovědí prvního dotazu. Poskytnutou
informaci zasílám dle §14 odst. 2) InfZ na uvedenou adresu trvalého pobytu. Vzhledem k rozsahu
poskytnuté informace městský úřad Česká Skalice nepožaduje po žadateli uhrazení nákladů za
poskytnutí informace podle § 17 InfZ. Poskytnuté informace budou v souladu s § 5, odst. 3) InfZ
zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.ceskaskalice.cz.
S pozdravem

Ing. Miroslav Novák
tajemník úřadu

