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Litoměřice hlásí  7  výjimek z vynucování čipování v důsledku obav ze  zdravotních/etických následků plošných
implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat!  – Královské město  Litoměřice (cca 24.101 obyvatel) vede již
kontinuálně čtvrté volební období Vážený pan Mgr.  Ladislav Chlupáč z Občanské demokratické strany (ODS). V roce
2011 zde došlo ke schválení obecně závazné vyhlášky o povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Vážení
litoměřičtí zastupitelé si nicméně původně neuvědomili, že vymáháním plošného/nekompromisního čipování psů ve všech
konkrétních  případech  hrozí  vznik  závažných  zdravotních/etických  následků  například  pro  zvířata:  nemocná,
predisponovaná k určitým medicínským problémům, vystresovaná, v pokročilém věku s mnoha tělesnými dysfunkcemi
apod. Na tato fakta upozornil svým dopisem Váženého pana starostu Chlupáče na počátku prosince 2012 litoměřický
občan/chovatel,  když  jeho  ženě  odmítli  místní  úředníci  udělit  výjimku  z  čipování  pro  vážně  nemocného  psa  i  přes
předložené potvrzení od veterináře. Pokud by taková situace pokračovala: vystavily by se všechny zodpovědné osoby
hrozbě trestního postihu mj. v důsledku týrání živých tvorů a porušení dalších trestních i občanskoprávních předpisů.
Vedení  města  ovšem  zareagovalo  na  danou  situaci  naprosto  rychle/profesionálně.  Ještě  v  prosinci  2012  schválilo
litoměřické zastupitelstvo vyhlášku č. 4/2012, prostřednictvím které novelizovalo předchozí podzákonný čipovací předpis
z minulého roku a oficiálně tak zavedlo pro své občany výše uvedené výjimky. Jejich evidenci dodnes (30. října 2015)
vede ekonomický odbor městského úřadu, který rovněž provádí výběr poplatků za psy. Pro udělení výjimek z invazivních
implantací RFID transpondérů platí v Litoměřicích následující postup: Majitel psa nepodává žádost o výjimku, pouze
předloží  potvrzení  od  zvěrolékaře.  Díky tomu  nemusí  svého  psa  nechat  čipovat.  Městský  úřad  také  o  veterinárním
potvrzení  vůbec  nerozhoduje,  neosobuje  si  právo posuzovat  názor  odborných expertů;  udělení  výjimek neprojednává
městská  Rada  ani  Zastupitelstvo.  Zkrátka:  Pokud  občané  vnímali,  že  by  nekompromisní  vymáhání  čipování  mohlo
způsobit dle dikce původní městské vyhlášky zdravotní a etické nebo jiné problémy a to v konkrétních případech, došlo
ihned k řešení situace tak, aby byl co nejvíce minimalizován možný vznik fyzické i citové újmy dotčeným zvířatům i
jejich chovatelům. Litoměřice udělily od prosince roku 2012 do 30. října 2015 celkem 7 výjimek z plošného čipování ve
městě. Podepsalo je 5 veterinárních specialistů: Vážená MVDr. Eva Štolcová – Litoměřice; Vážený pan MVDr. Petr Petráš
– Lovosice; Vážený pan MVDr. Petr Soldátek – Litoměřice; Vážená MVDr. Marcela Matzkeová – Litoměřice; Vážený
pan MVDr. Jiří Král – Ústí nad Labem. – Uvedená fakta se podařilo zjistit díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných
občanů (Svobodní) včetně naprosto profesionální práci litoměřické kanceláře Váženého pana starosty Mgr. Chlupáče a
pověřených  městských  úředníků.  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 21. října 2015 Městským úřadem královského města
Litoměřice a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět ještě před zákonem stanoveným termínem dne 30. října 2015; téhož dne 30.
října 2015 obdržel veškerou dokumentaci došlou z Litoměřic od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů
(Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ).

Zdroj obrázku: Městský úřad královského města Litoměřice.
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Od: Martina Skoková <martina.skokova@litomerice.cz>
Datum: 30. října 2015 13:00
Předmět: žádost o informace
Komu: žadatel

Dobrý den,
 
zasílám Vám odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ze dne 21.10.2015, přijato elektronickou cestou e-mailem.
 
Dotaz žadatele:
 
Žádám o informace obsažené v originálech archivované úřední dokumentace ke všem výjimkám
z povinného čipování  psů ve Vašem městě,  o kterých rozhodla Rada,  Zastupitelstvo nebo jiná
úřední osoba Vašeho města do data přijetí této mé žádosti ve smyslu Vaší městské vyhlášky č.
1/2011,  ve  znění  vyhlášky  č.  4/2012  a  pozdějších  předpisů.  Jde  mi  o  kompletní  informace
v anonymizovaných dopisech občanů žádajících o výjimky, ale především o informace obsažené
v odborných veterinárních zprávách a posudcích,  které byly hlavním podkladem pro udělování
všech výjimek včetně textu vlastních úředně udělených výjimek a související  diskuse v Radě a
Zastupitelstvu.
 
Zašlete  mi  také  důvodovou  zprávu,  text  diskuse  v Radě  a  na  Zastupitelstvu  včetně  všech
podkladových informací  obsažených v materiálech,  které posloužily k přijetí  článku č.  1,  (2)  ve
znění obecně závazné vyhlášky Vašeho města č. 1/2011 ve znění vyhlášky č. 4/2012 a pozdějších
předpisů.
 
Odpověď žadateli:
 
V odpověď na žádost ze dne 21.10.2015 podanou podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném
přístupu k informacím, Vám zasíláme elektronickou poštou e-mailem odpověď včetně příloh.
 
K prvému odst. Vaší žádosti uvádím, že výjimka z povinného čipování psů je evidována na základě
předloženého potvrzení veterinárního lékaře. Evidenci vede ekonomický odbor městského úřadu,
který rovněž provádí výběr místních poplatků za psy. Majitel psa nepodává žádost, pouze předloží
potvrzení;  městský  úřad  nevydává  žádné  rozhodnutí,  udělení  výjimky  neprojednává  rada  ani
zastupitelstvo.  Evidovaná potvrzení  do data přijetí  Vaší  žádosti  Vám v anonymizované podobě
zasílám v příloze.
 
K druhému odst. Vaší žádosti uvádím, že místo důvodové zprávy vypracovává městský úřad tzv.
„návrh do ZM“, tedy návrh předkládaný zastupitelstvu města, kteréžto návrhy k OZV č. 1/2011 a
OZV č.  4/2012  Vám zasílám v příloze  včetně  všech  přiložených  materiálů.  Rada  města  OZV
neschvaluje, na jednání zastupitelstva podle zápisu z jednání žádná diskuse neproběhla.
 
 
Prosím o potvrzení o doručení informace.
 
S pozdravem
 
Bc. Martina Skoková
Kancelář starosty a tajemníka, právní úsek
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
mobil: +420 734 864 144
pevná: +420 416 916 206
e-mail: martina.skokova@litomerice.cz
url: http://www.litomerice.cz/
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