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Česká Lípa hlásí ohromných 127 oficiálně udělených výjimek z tzv. vynucování čipování nejlepších čtyřnohých
přátel člověka! Tyto výjimky zde zaevidovali městští úředníci na základě potvrzení od veterinárních specialistů
díky obavám ze vzniku závažných zdravotních a etických následků skrze vymáhání implantací RFID transpondérů
do živých těl zvířat! – Zastupitelé České Lípy (cca 36.943 obyvatel) schválili roku 2011 obecně závaznou vyhlášku o tzv.
povinném čipování  nejlepších čtyřnohých přátel  člověka.  Tento podzákonný předpis sice nebyl  dodnes (20.  listopadu
2015) novelizován a není v něm ani slovo o žádných zdravotních výjimkách z vynucování implantací RFID transpondérů
do živých těl  zvířat,  nicméně Vážení  úředníci  v  České  Lípě  přesto  občanům/chovatelům výše  uvedené výjimky bez
jakýchkoliv problémů udělují v rámci interní dohody s městským vedením. Celou situaci popisuje oficiální vyjádření z
Městského úřadu Česká Lípa takto: „Výjimky z povinnosti trvale označit psa podle obecně závazné vyhlášky č. 5/2011
zaznamenává  do příslušné  evidence  psů  oprávněná  úřední  osoba,  a  to  na  základě  písemných potvrzení  vystavených
veterinárními lékaři. Tato potvrzení předkládají chovatelé psů, zpravidla osobně při plnění přihlašovací povinnosti podle
uvedené vyhlášky. O výjimkách z vyhlášky tedy není rozhodováno formou usnesení zastupitelstva či rady města, chovatelé
nepodávají písemné žádosti, ani jim není na tyto žádosti písemně odpovídáno. Jedinými podklady jsou tedy zmiňovaná
potvrzení veterinárních lékařů. Všechna tato potvrzení předložená za dobu účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 5/2011
Vám zasílám naskenovaná v příloze (viz dokumentace níže, pozn. autora).“ – Představitelé místní samosprávy se tak totiž
jistí před vznikem závažných medicínských a etických problémů, které by mohlo způsobit konkrétním zvířatům a jejich
chovatelům plošné/nekompromisní vymáhání čipování všech psů. Pokud by totiž došlo na základě vynucování čipování
dle dikce českolipské obecně závazné vyhlášky k fyzické nebo i citové újmě: vystavily by se pak všechny zodpovědné
osoby hrozbě  trestního  postihu  mj.  v  důsledku  týrání  živých  tvorů  a  porušení  dalších  trestních  i  občanskoprávních
předpisů. Nutno konstatovat: Městský úřad Česká Lípa postupuje v daném kontextu opravdu velmi citlivě/vstřícně ke
svým občanům, neboť od roku 2011 do 20. listopadu 2015 zaevidovali jeho zaměstnanci celkem rekordních 127 výjimek

Zdroj obrázků: Městský úřad Česká Lípa; dále fotografie: Historické Masarykovo náměstí v České Lípě s morovým
sloupem a radnicí, VitVit – vlastní dílo, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Česká_Lípa_náměstí_2.JPG
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z čipování psů na základě předložených posudků z provenience veterinárních specialistů. Krom jiných odborníků k
nim patří následující osobnosti: MVDr. Jaroslav Šeps – Česká Lípa; Veterinární ordinace Slovanka – MVDr. Stanislav
Daníček – Česká Lípa; MVDr. Přemysl Stratil – Česká Lípa; MVDr. František Branžovský – Česká Lípa; Veterinární
klinika Sosnová – MVDr. Martin Russ a MVDr. Simon Russ – Sosnová u České Lípy; MVDr. Šárka Stratilová a MVDr.
Přemysl Stratil – Česká Lípa; MVDr. Pavlína Zachardová – Česká Lípa; MVDr. Zdeněk Vepřek – Mimoň; MVDr. Lukáš
Beránek – Nový Bor aj. – Všechny zdravotní výjimky z čipování byly v České Lípě povoleny v době, když vedla město
Vážená starostka Mgr. Hana Moudrá (ODS) a od roku 2014 pak Vážená starostka Mgr. Romana Žatecká (ČSSD), která je
zároveň zastupitelkou  Libereckého kraje (od 2012) a odbornicí na komunikaci s veřejností a sdělovacími prostředky. –
Uvedená  fakta  byla  zjištěna  díky  obětavosti  a  vstřícnosti  Strany  svobodných  občanů (Svobodní) včetně  práce
zaměstnanců Městského úřadu Česká Lípa, kteří pracují pod politickým vedením Vážené paní starostky Mgr. Romany
Žatecké (ČSSD).  Všem  výše  jmenovaným  tímto  vyjadřuje  Společenství  webu  Necipujtenas.CZ  a  obzvláště  těžce
zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

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 9. listopadu 2015 Městským úřadem v České Lípě pod
značkou  MUCL/89585/2015  a  zpracovaná/zaslaná  žadateli  zpět  ještě  před  zákonem  stanoveným  termínem  dne  20.
listopadu 2015; téhož dne obdržel veškerou dokumentaci došlou z České Lípy od „mimo-ostravského“ zástupce Strany
svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství
Necipujtenas.CZ).
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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zasílám Vám odpověď na Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, zaslanou dne 9. listopadu 2015.

Výjimky z povinnosti trvale označit psa podle obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 
zaznamenává do příslušné evidence psů oprávněná úřední osoba, a to na základě písemných 
potvrzení vystavených veterinárními lékaři. Tato potvrzení předkládají chovatelé psů, 
zpravidla osobně při plnění přihlašovací povinnosti podle uvedené vyhlášky. O výjimkách 
z vyhlášky tedy není rozhodováno formou usnesení zastupitelstva či rady města, chovatelé 
nepodávají písemné žádosti, ani jim není na tyto žádosti písemně odpovídáno. Jedinými 
podklady jsou tedy zmiňovaná potvrzení veterinárních lékařů. Všechna tato potvrzení 
předložená za dobu účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Vám zasílám naskenovaná 
v příloze.

podepsáno elektronicky

Mgr. Jan Hluštík
vedoucí oddělení místních daní,
poplatků a vymáhání pohledávek
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