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/18.02.2020

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 11. února 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“). V obsahu
Vaší žádosti žádáte o
-

Kolik činí roční výnos z poplatků za psa ročně za posledních 5 kalendářních roků?(1)
Kolik činí náklady na městský útulek ročně? Resp. útulek/zařízení, které zajišťuje péči o
zatoulané či odložené psy a případně jiná zvířata?(2)
Kdo je provozovatelem útulku?(3)
Který subjekt zajišťuje pro město péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli v případě týrání
zvířat?(4)

Informace požaduje poskytnout elektronicky.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme v tomto
rozsahu:
Ad1) Na místním poplatku ze psa byla na MČ Praha 7 v letech 2015 - 2019 vybrána celková částka
7 389 788,16 Kč. Z uvedené částky vybrané za místní poplatek ze psa odvádí městské části 25 % hl.
m. Praze dle zvláštního zákona (Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy, příloha číslo 6 v platném změní). To znamená, že MČ Praha 7 odvedla
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za roky 2015 - 2019 celkově 1 847 447,04 Kč a příjmem obce v daném období z místního poplatku
ze psa byla částka 5 542 341,12 Kč.
Ad2) Podle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i městské části
hlavního města Prahy, jako územní samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se
k jejich působnosti. Městská část Praha 7 neprovozuje útulek. Útulek, jako obec, provozuje hl. m.
Praha. Vzhledem k tomu, že informace spojené s předmětem Vašich otázek č. 2 – č. 4 náleží
Magistrátu hl. m. Prahy, nevztahuje se požadovaná informace k působnosti městské části Praha 7.
Vámi požadované informace jsou tedy u povinného subjektu Magistrát hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu
městská část Praha 7, Úřad městské části Praha 7 v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) InfZ
část Vaší žádosti o poskytnutí informace k otázkám č. 2 – č. 4 o d k l á d á.
Ad3) viz odpověď k bodu č. 2.
Ad4) viz odpověď k bodu č. 2.
Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt zajišťuje pro obec Městská policie hl. m. Prahy.
Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušnými odbory Úřadu
městské části Praha 7.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu SZ MČ P7 050680/2020.
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