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Čtrnáct veterinárních specialistů z Olomouce, Brna, Prostějova, Kojetína, Hvozdu a Kostelce na Hané vystavilo
své oficiální veterinární zprávy, které popsaly závažná zdravotní nebezpečí a mohutná etická rizika spojená se
státním/městským vynucováním invazivního čipování zvířat! „Čipovací hazard“ se životy nejlepších čtyřnohých
přátel člověka tak musí být konečně zastaven! Špatné městské „čipovací“ vyhlášky, zákony nebo jiné předpisy,
které vyžadují  nekompromisní  označení  čipem všech živých tvorů: budou muset  být novelizovány nebo úplně
zrušeny! Opět se potvrdilo, že někteří ostravští politici a úředníci, kteří rizika/nebezpečí čipování stále popírají:
neskutečným způsobem matou občany. Lidé se budou ptát: Proč jim část jejich zastupitelů a nevolených byrokratů
neříká  pravdu!  V  důsledku  níže  publikovaných  oficiálních  dokumentů  si  tuto  svou  krutost  budou  muset
zodpovědět  před  svým  svědomím,  naštvanými  voliči/chovateli  zvířat  a  samozřejmě  také  před  Bohem!  –
Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) publikovalo v rámci významného veřejného zájmu dne 7. října 2015 další
důležité dokumenty s tématikou zdravotní, etické a právní nebezpečnosti/rizik vymáhání čipování, když obzvláště někteří
ostravští politici neustále odmítají takové informace občanům předložit a dokonce je zamlčují nebo cíleně překrucují.
Výše  zmiňované  materiály  pocházejí  z  provenience  čtrnácti  dlouholetých  veterinárních  specialistů  s  působištěm  v
Olomouci, Brně, Prostějově, Kojetíně, Hvozdu a Kostelci na Hané v České republice. Jde o odborníky: MVDr. František
Špruček, Ph.D. ; MVDr. Aleš Tomek, DECVN; MVDr. Radoslav Bartoš; MVDr. Petr Valenta; MVDr. Pavel Ratiborský;
MVDr. Ivo Plajner; MVDr. Kateřina Kulhavá; MVDr. Martin Škrabal; MVDr. Jiří Havlíček; MVDr. Miroslav Čeřovský;
MVDr. Bohumil Lakomý; MVDr. Mária Krásná; MVDr. Josef Nový; MVDr. Jana Vymětalová. – SwN získalo předmětné
materiály díky „mimo-ostravskému“ představiteli  Strany svobodných občanů (Svobodní), který se rozhodl pomoci zle
utiskovaným chovatelům zvířat v Ostravě, České republice a celé Evropské unii i jinde ve světě. Napsal posléze s prosbou
o pomoc a informace ve druhé polovině září 2015 do kanceláře nynější Vážené paní  prostějovské primátorky RNDr.
Aleny Raškové z České strany sociálně demokratické (ČSSD). Místní pověření úřednici následně předvedli  naprosto
profesionální  práci:  dokonce  před  termínem stanoveným zákonem zaslali  představiteli  Svobodných již  5.  října  2015
elektronicky většinu potřebných dat, na která se dotazoval. Tyto údaje pak byly operativně poskytnuty občanům z ČR a z
dalších států našeho globálně propojeného světa. Šéfeditor SwN získal od Váženého pana „Svobodného“ výše popsané
materiály 7. října 2015. Podařilo se díky tomu doplnit dokumentaci Váženého občana České republiky Pet  ra Hadaščoka
nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární
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novodobý  ostravský disident,  odpůrce  vynucová  ní invazivních  implantací  RFID transpondérů  do  živých  těl  zvířat  i
člověka  a  chovatel  proslavené  neočipované  yorkšírky  Nelinky),  kterou  již  SwN  zveřejnilo  6.  srpna  2015.  Všem
spolupracujícím  osobnostem,  organizacím,  institucím  a  politickým stranám  tak  patří  velké  poděkování  a  uznání!  –
Kolekce  dokumentů  čtrnácti  veterinárních  specialistů  například  uvádí  oficiální  veterinární  zprávu  z  26.  dubna  2010
určenou pro Magistrát  Statutárního města Prostějova,  kterou sepsal  Vážený pan MVDr.  František Špruček, Ph.D.,
MBA,  soudní  znalec  z  Olomouce:  Upozornil  v  ní,  že  čipování  způsobuje  v  některých  případech  rozvinutí
dermatické nekrolýzy; ve své praxi se již Vážený pan doktor Špruček a jeho tým setkali s několika kauzami, kdy
bylo nutné odstranit z těla implantované RFID transpondéry právě v důsledku rozsáhlých nekrotických ložisek; ta
vznikla na základě vpravení cizího předmětu – identifikačního mikročipu – do živé tkáně zvířat. – Veterinární
zprávy obsahují také popis dalších onemocnění, možných kontraindikací, problémů, komplikací, včetně etických
rizik,  které by mohly způsobit v kombinaci s čipováním velmi závažné následky jak v oblasti  fyzického stavu
živého tvora, tak z hlediska citové újmy chovatele.  Bylo proto nutné udělit  dotčeným prostějovským občanům
výjimky z tzv. „čipovací povinnosti“, aby bylo město i veterináři kryti před případným vymáháním vzniklé škody a
přirozeně také před destrukcí politické pověsti těch, kteří si čipování vynucovali metodami legislativního násilí.
(Kompletní  soubor dokumentů je  k dispozici  níže.)  –  Vážený pan prostějovský primátor  Ing.  J  an Tesař z  Občansk  é
demokratick  é   stran  y (ODS) a po volbách roku 2010 jeho nástupce Vážený pan  Miroslav Pišťák (ČSSD) ukázali cestu
všem městům v České republice, jak využít stávající právní systém k udělování výjimek z čipovací povinnosti uvalené na
občany městskou vyhláškou: Řešení představují právě zdravotní důvody. Použili k tomu paragraf 102, odst. 3 Zákona o
obcích č. 128/2000 Sb. a paragraf 67 a násl. Zákona č. 500/2004 Správní řád dle oficiální žádosti občanů Prostějova o
zproštění  z  čipovacího  břemene.  Prostějovští  politici  stanovili  pro  takovou  situaci  tzv.  dva  stupně  výjimek:  trvalou
(důvody: vysoký věk psa, nevyléčitelné onemocnění, poslední stádium nemoci, slepota, velmi omezená možnost pohybu,
chronické kožní onemocnění) a časově omezenou – dočasnou (stáří, zhoršený zdravotní stav, kožní onemocnění). Žadatel
o výjimku musel vždy přiložit oficiální odbornou veterinární zprávu o nebezpečí čipování pro zdraví zvířete. Městští
politici následně bez problému takové výjimky schválili.  Samozřejmě věděli,  že pokud by tak neučinili: mohli by se
dostat do vážného rozporu se zákonem o ochraně zvířat proti týrání a dalšími předpisy. Jen v letech 2010 až 2012 udělili
21 trvalých a 16 dočasných výjimek (celkem 37) z čipování v důsledků vážných zdravotních rizik, která se dotýkala jak
malých, tak velkých psích plemen. Z hlediska věku bylo nejvíce výjimek uděleno pro psy starší  deseti  let,  nicméně
osvobození z čipování bylo navíc také přiznáno třeba zvířatům ve věku 1, 3, 5 a 6 let. – Ve světle těchto fakt je zářijové
(2015) veřejné vyjádření Váženého pana ostravského primátora Tomáše Macury v průběhu jednání Zastupitelstva dne 9.
září 2015 velmi podivné. Pokud jde o jeho omyl, pak by bylo tedy obzvláště vzhledem k panu Hadaščokovi nst. vhodné
uvést věci na pravou míru. Prohlásil totiž: „Hovoří-li pan Hadaščok o (pro-čipovací, pozn. autora) propagandě: Zhruba
před třemi týdny mu poslali  kolegové od pana Hadaščoka nst.  nějaký mail,  podle kterého snad je 31 případů, které
prokázaly zdravotní škodlivost čipování psů. V tom materiálu, který mu pan Hadaščok poslal, se nic takového nepíše. Tam
se píše o 31 případech, ve kterých byla dána výjimka proti čipování psů, protože se jednalo o psy, kteří byli staří, nemocní
apod. To nebylo nic o tom, že šlo o 31 případů prokazatelné škodlivosti čipování.“ – Není jistě bez zajímavosti, že hlavní
propagátor (jaro a léto 2015) tzv. ´báječného/bezchybného/úžasného/plošného/státního´ vymáhání nastřelování čipů do těl
všech nejlepších čtyřnohých přátel  člověka v ČR – Vážený pan poslanec dolní  komory Parlamentu České republiky
Radim Fiala z nikým nevoleného politického uskupení HSPD – byl od 16. října_2010 do 16. října_2014 prostějovským
zastupitelem a měl tedy o všech těchto závažných okolnostech vědět (viz níže). Bohužel je nadále před občany zamlčuje.
Z  jakého  důvodu?!  –  Naopak  např.  březnový  (2015)  dopis Váženého  pana  poslance  Evropského  parlamentu Ing.
Petr  a_Mac  ha, Ph.D. a předsedy  Strany svobodných občanů (Svobodní) publikovaný k otázce čipování na webu SwN
upozorňoval širokou veřejnost,  že jsou zde varovné  „zdravotní aspekty“ a riziko „nucení zbytečného zásahu do těla
zvířete“. „Lidé, kteří implantaci čipu do těla psa považují za ohrožující zdraví psa, nebo ji považují za drahou, za eticky
špatnou či z jakéhokoliv důvodu čip odmítají, mají mít právo registrovat psa prostřednictvím běžné a osvědčené známky,“
zdůraznil europoslanec Mach. – Další výjimky z čipování psů už v důsledku obav o zdraví/životy těchto zvířat potvrdily
kromě  Prostějova  také  Karlovy  Vary a  do  svých  podzákonných  předpisů  je  zavedlo  např.  město  Desná,  Vodňany,
Litoměřice,  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,  Roudnice,  Jeseník,  Litvínov,  Smržovka,  Tanvald, městys  Zásada, obce
Albrechtice v Jizerských horách a Kořenov v okruhu do dvaceti kilometrů od Liberce aj. – V Ostravě však stále taková
fakta  patřiční  úředníci  odmítají  přiznat!  Například  ú  norové  číslo (2015)  zdejšího  centrálního  městského  zpravodaje
„Ostravská radnice“ velmi tristně bagatelizovalo účinky čipování v reakci na občanský dotaz a úplně z nepochopitelných
důvodů  otisklo  nekompletní  informace  o  posudku  Váženého pana  profesora  MVDr.  Miroslava  Svobody,  CSc.
(„Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“), který vypracoval na žádost Váženého presidenta „Komory veterinárních
lékařů  České  republiky“  MVDr.  Jana  Bernardyho,  Ph.D.  Zmiňovaný  posudek  totiž  jednoznačně  poukázal  na  reálná
zdravotní rizika čipování domácích čtyřnohých mazlíčků (např. psi, kočky, fretky). Jejich podceňování není s ohledem na
vynucování  implantací  čipů  formou  podzákonných  městských  předpisů,  nejnověji  dokonce  zamýšleného  zákona,  v
důsledku převzetí odpovědnosti za životy/zdraví zvířat i jejich chovatelů, vůbec korektním postupem. Kompletní verzi
dokumentu profesora Svobody již zveřejnilo Společenství webu Necipujtenas.CZ v létě roku 2013 ZDE! Každý občan si
může PRAVDU sám přečíst včetně informací od veterinářů z mnoha zemí světa ZDE a ZDE! – Bohužel i po volbách do
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městských zastupitelstev v říjnu 2014 stále jedou někteří ostravští magistrátní činovníci ve vyjetých kolejích minulého
politického vedení města tak, jako by ani žádné volby nikdy nebyly.  Je to jako by na radnici pořád úřadoval minulý
Vážený pan ostravský náměstek pro životní prostředí. Ten totiž roku 2013 sice dvakrát uznal ve svých písemných reakcích
na dotazy veřejnosti, že mohou čipováním vzniknout zdravotní komplikace, ale prý jsou zanedbateln  é a jejich procento
lze  považovat  za  tzv.  ´přijatelné´  právě  ve  světle  zjištění  veterinářů  (SIC!).  Nesprávně  se  také  domníval:  Nařízení
Evropského parlamentu a rady žádné výjimky z hlediska čipování nepřipouští, když opět zapomněl, že toto nařízení se
nevztahuje na zvířata, která necestují za hranice členské země EU. Mylně tehdy uváděl, že čipování požaduje Evropská
unie i pro psy, kteří necestují za hranice členského státu EU. Ve své odpovědi Váženému disidentovi Hadaščokovi nst. pak
dokonce Vážený pan náměstek vysvětloval: Čipování lze z důvodu nemoci živého tvora sice odložit, ale nikoliv od něj
upustit (SIC!). Přitom samotná ostravská ´čipovací vyhláška´ vůbec s takovými případy nepočítá – neumožňuje ani odklad
čipování ze zdravotních důvodů. Již samotný tento fakt ji činí jednoznačně nezákonnou! – Závažná zdravotní rizika
implantací  mikročipů  do  živých  těl  zvířat  ke  všemu  uznali  v  únoru  2015  britští  odborníci  formou  prováděcího
podzákonného  předpisu  č.  108/2015  a  nařídili  v  této  věci  pod  hrozbou  sankcí  poctivé  hlášení  všech  negativních
medicínských účinků voperovaných RFID transpondérů! Anglie bude trestat každého občana i politika včetně veterinářů
za nereportování nežádoucích účinků čipování. Nežádoucí zdravotní účinky čipování například britská vláda jednoznačně
pojmenovává takto: – „každá zbytečná bolest nebo utrpení, nebo jakékoliv onemocnění psa, které je způsobeno, nebo se
zdá  takovým  být,  v  souvislosti  s  implantací  mikročipu“  –  „migrace  mikročipu  z  místa  implantace“.  Británie  taktéž
akceptuje  technologick  é   možnosti selhání RFID transpondérů: „Pro účely tohoto nařízení ´selhání mikročipu´ znamená
neúspěšný transfer zakódovaného čísla v mikročipu během skenování vhodným transceiver  em.“ Navíc zdejší ministerstvo
životního prostředí zveřejnilo  statistická  data  o  nejúspěšnějších  metodách navracení  zatoulaných zvířat  zpět  k  jejich
chovatelům  za  poslední  tři  roky:  ta  prokázala  především  vysokou  úspěšnost  využití  klasického  obojku  (třeba  se
známkou/adresářem)  a  obyčejných  dotazů/pátracích  akcí  chovatelů,  nikoliv  tedy  samotné  identifikace  psů  formou
čipování. V uplynulých třech letech bylo předáno anglickým úřadům každoročně v průměru „102.000“ zatoulaných psů, z
nichž bylo „56.000“ (54,9%) vráceno domů díky obojku/dotazování a přitom pouze kolem „23.000“ (22,6%) psů za
využití  RFID  transpondéru.  –  Podobně  také  Národní  shromáždění  Severního  Irska („Northern  Ireland  Assembly“)
novelizovalo roku 2011 s plnou platností od dubna roku následujícího místní legislativu upravující povinné čipování psů
(„Dogs  (Amendment)  Act  (Northern  Ireland)  2011“).  Díky rostoucím obavám z  možných  zdravotních  komplikací  a
následných žalob spojených s vynucováním implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat umístili výše uvedení
zákonodárci pro jistotu do své novely v kapitole č. 9, článku 2, odstavci č. 9 ustanovení o tom, že uznávají možná vážná
zdravotní  rizika  čipování:  z  povinnosti  označení  psů  čipem se  lze  vyvázat  prostřednictvím předložení  potvrzení  od
veterinárního  lékaře. –  Dále  uveďme  třeba  situaci  v  okresu  „Riverside  County“  (cca  2.190.000  obyvatel)  na  jihu
amerického státu Kalifornie, kde platí právní předpis „Animal Control Ordinance“, který počítá s vážnými zdravotními
riziky označování zvířat formou RFID mikročipů a umožňuje chovatelům osvobození z čipovací povinnosti na základě
předložení  potvrzení  od  veterináře.  –  A ještě  jeden  případ  ze  zahraničí:  Kathy Davisová –  ředitelka  velké  městské
organizace „Animal Care Services“ zaměřené na péči o zvířata v San Antoniu (cca 1.409.000 obyvatel; druhé nejlidnatější
texaské město) a hlavní zastánkyně povinných implantací RFID transpondérů – v reakci na rostoucí obavy občanů i jejich
zvolených zastupitelů z vynucování čipování nakonec ustoupila ze svých původních nesmlouvavých stanovisek a nabídla
veřejnosti rozumný kompromis: „Rozhodně poskytneme výjimku z čipovací povinnosti pro každého domácího čtyřnohého
mazlíčka,  pokud by byl jeho veterinář přesvědčen, že by implantace čipu nebyla v nejlepším zájmu zvířete vzhledem
k jeho zdravotnímu stavu.“ Zastupitelé San Antonia se také vynasnaží, aby byla výše uvedená výjimka zahrnuta do znění
připravovaného  městského  právního  předpisu.  –  V květnu  roku  2015  uznalo  zdravotní  rizika  implantací  mikročipů
dokonce Ministerstvo vnitra České republiky, když posuzovalo jako souladnou se zákonem vyhlášku Váženého disidenta
Hadaščoka nst. o osvobození občanů z čipovacího břemene – více o této kauze zde. – Společenství webu Necipujtenas.CZ
(SwN) v této souvislosti důrazně upozorňuje již přes 32 měsíců na kroky politiků (od roku 2015 jde bohužel o některé
členy  TOP 09/HSPD)  i  zlobbovaných odborníků,  kteří  chtějí  zavést  povinné  čipování  nejlepších  čtyřnohých  přátel
člověka! Mnohokrát jsme na našem webu vysvětlili dle údajů z ČR a řady zemí světa, že vymáhání čipování nevyřeší
problém s týráním zvířat (tzv.  množírny). Naopak: Nedokonalý čipovací systém přispívá k postihům nevinných lidí, kteří
budou  muset  ukončit  chov  kočičky  nebo  pejska  obzvláště  z  finančních  důvodů,  díky  odmítání  nastřelování
invazivních/kontroverzních čipů do zvířat (i člověka) a rozporu se svým svědomím, vírou, přesvědčením, jelikož zkrátka
nedokážou ani  nemohou splnit  všechna náročná státní  pravidla.  Domácí  zvířata,  která  ještě  alespoň pomáhala  lidem
jakožto společníci v boji s osamělostí a krutostí současné společnosti, s cynismem politické reprezentace, tak budou už
pouze výsadou bohatých/progresivních. Lásku nahradí byrokrati, podanou pomocnou ruku dobrosrdečných sousedů pak
udávání/pokuty/postihy, okované boty militantních kontrolorů zlikvidují dobrovolnou pomoc při péči o zvířata, nastoupí
odebírání  koček/psů  z  rodin  po  vzoru  tolik  obávaného  Barnevernetu a  kauzy  kolem  ´ukradených  č  eských  dětí´.  –
Společenství  webu Necipujtenas.CZ nádavkem letos v  dubnu 2015 informovalo ve shodě s americkými žurnalisty z
„CNNMoney“ o naprosto děsivých metodách vymáhání čipování a udělování likvidačních pokut sociálně slabým vrstvám
obyvatelstva v USA vzhledem ke zneužívání předpisů pro oblast péče o soukromá zvířata. – SwN v daném kontextu navíc
upozorňuje na dodnes nevyřešenou tristní situaci kolem vynucování čipování psů v Ostravě v České republice. Dejme
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tomu takový majitel místního ostravského psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č.
9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z
roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním
řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako třeba v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč
pokuty.  Tento  krutý  a  bohužel  ještě  roku  2015  nezrušený  podzákonný  předpis  nadělilo  obyvatelům Ostravy minulé
politické  vedení  jejich  města  (ČSSD + ODS)  v  říjnu  2012.  Posléze  také  utrpělo  ve  volbách na  podzim roku 2014
zaslouženou  drtivou porážku.  –  SwN dále informuje,  že  globální  sdělovací  prostředky už opět  bombardují  světovou
veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů,  kteří  naivně věřili  pod vlivem různých
lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů
zase vrátí domů, nebo alespoň zjistí, co se takovému psovi/kočce stalo. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např.
analýz  y oficiálních statistických dat a  posudek soudního znalce právě z Ostravy, dále letošní (2015) zjištění z  Karviné,
Plzně,  Prostějova, fakta o globálním selhávání systému čipování zvířat popsané americkým žurnalistou jménem  Steve
Dale a publikované mj.  13.   května 2015 na oficiálních webech dobře zavedených US deníků včetně „The Chicago
Tribune“, březnové, dubnové, červencové (2015) údaje z Velké Británie, květnové, červnové (2015) z Austrálie, Nového
Zélandu,  Polska a Ruské federace,  červnové (2015) ze  Severního Irska,  opět květnová/červnová (2015) data z  USA,
listopadové (2014), březnové, červencové (2015) informace ochránců zvířat a prestižních britských deníků o  situaci v
Evropské unii, Litvě, Rumunsku, Maďarsku, Francii, Velké Británii a v dalších státech. – Čipování představuje jakožto
nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli
díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského
Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou
naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. – Dnes již existují daleko modernější/NEinvazivní metody trvalé
identifikace zvířat dostupné navíc zcela zdarma. Patří k nim třeba fotografická identifikační metoda rozpoznávání tváří,
která  se  masově  šíří  mezi  lidmi,  odbornou  veřejností  i  samotnými  útulky:  zcela  dobrovolně.  Vždyť  donucování
obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na
tento  jejich  „business“  navázaných  fyzických  i  právnických  osob.  –  Společenství  webu  Necipujtenas.CZ 32 měsíců
trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje:  Vymáhání  čipování  dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo
týranými  zvířaty.  Zkušenosti z  celého  světa  i  České  republiky potvrzují:  Čipování  je  pouze  další  rizikový,  složitý,
předražený, často nefunkční systém. 

Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 
Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá dne 22. září 2015 Magistrátem města Prostějova pod 
č. j. PVMU 112931/2015 a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět s většinou údajů dne 5. října 2015; dne 7. října 2015 obdržel 
výše uvedené dokumenty od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený 
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č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, zaslaná elektronicky Váženým občanem Pet  rem 
Hadaščokem nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne 
občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová  ní invazivních implantací RFID transpondérů do 
živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky), přijatá 26. července 2015 Magistrátem 
města Prostějova pod č. j. PVMU 90608/2015 a zpracovaná/zaslaná panu Hadaščokovi nst. 5. srpna 2015 včetně dřívější 
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Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas. CZ); http://www. vecernikpv. cz/co-se-
stalo/zpravodajstvi/9981-dilema-prostejovanu-co-driv-psa-nebo-uz-dite; http://www. prostejov. 
eu/cz/obcan/magistrat/vyhlasky_mesta/vyhlasky/vyhlaska-c-4-2009. html; http://www. prostejov. eu/cz/; http://www. 
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mesta-prostejova. html; http://www. prostejov.   eu/cz/obcan/mestska-policie-prostejov/o_meststke_policii/vysledky-
cinnosti-mp-pv/vysledky-cinnosti-mp-pv-za-rok-2010. html; http://www. prostejov. eu/cz/obcan/samosprava/rada-
mesta/usneseni/2011/usneseni-z-15-schuze-rady-mesta-prostejova. html; http://www. prostejov. 
eu/cz/obcan/samosprava/rada-mesta/usneseni/2011/usneseni-z-12-schuze-rady-mesta-prostejova. html; http://www. 
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html; http://www. prostejov. eu/files/Urad/Radn_listy/2010/rl_komplet-cervenec10. pdf;http://www. prostejov. 
eu/files/2008_ruzne/zapis-jednani-s-obcany. doc; http://www. necipujtenas. cz/Files/necipujtenas/rupert-de-mauley-defra-
england-recognizes-health-risks-of-rfid-microchipping-february-2015. pdf; http://www. necipujtenas. 
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Vaše zna ka: Ze dne: Naše zna ka: Vy izuje: 

  j. PVMU    112931/2015  10 

SpZn       

Kimlová Kate ina  DiS. 

 

Telefon:  Fax: E-mail:  Datum: 

582 329 728 582 342 338 katerina.kimlova@prostejov.eu 5. 10. 2015 

 

 

Vážený pane, 

 

na základ  Vaší žádosti o informace dle z. 106/1999 Sb., v platném zn ní, p ijaté naším 

magistrátem dne 22. 9. 2015 pod . j. PVMU 112931/2015 Vám v p íloze zasílám veškeré 

materiály, které byly k problematice výjimek z obecn  závazné vyhlášky nalezeny v archivu 

magistrátu. Danou problematikou se zabýval odbor životního prost edí, Ing. Pavel Tesa ík. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

otisk razítka 

 

 

 

 

 

v.r. 

Kate ina Kimlová 

vedoucí odd lení informa ní služby 

Odboru kancelá e primátora Magistrátu m sta Prost jova 
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