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Občané České republiky si prosadili v městě Jeseníku v souladu s
odborným  veterinárním  stanoviskem  zdravotní  výjimky  z  tzv.
povinného  čipování  nejlepších  čtyřnohých  přátel  člověka! –
Jeseník (do roku  1947 Frývaldov;  cca 11.524 obyvatel)  je lázeňské
město zhruba 71 km severně od Olomouce. Jeseničtí zastupitelé uvalili
na  své  spoluobčany roku 2007 svou vyhláškou č.  7  tzv.  povinnost
označovat  psy chované na území města  invazivními elektronickými
RFID implantáty. Po komunálních volbách roku 2010 si však místní
občané  vymohli  na  svém  nově  zvoleném  politickém  vedení,  které
tehdy  reprezentovala  Vážená  starostka  Ing.  Marie  Fomiczewová
(ČSSD), úpravu výše uvedené vyhlášky. Čtrnáctého prosince 2010 ji
schválilo  jesenické  zastupitelstvo  formou  své  nové  vyhlášky  č.
10/2010:  Zavedlo  zdravotní  výjimky  z  původně  nekompromisního
vymáhání  čipování.  Zastupitelé  vnímali  takovou  změnu  jako
vstřícné/dobré řešení, které již navíc také použila jiná města. Původní
znění  podzákonného  předpisu  č.  7/2007  totiž  oficiální  udělení
medicínských výjimek neumožňovalo. Udělování výjimek bylo navíc
doporučeno odborným veterinárním stanoviskem. Diskuse probíhala
mj. s Váženou specialistkou MVDr. Alenou Marečkovou (zastupitelka
Jeseníku  zvolená  na  kandidátce  ODS).  Novelu  vyhlášky  podpořilo
také Ministerstvo vnitra České republiky. Vyhláška č. 10/2010 přinesla
mj.  náležitosti  následující  důležité  osvobození  z  vynucování
nastřelování  čipů  do  živých  těl  psů:  „Povinnost  se  nevztahuje  na
chovatele  psa,  u  kterého nelze  dle  potvrzení  veterinárního  lékaře
trvalé označení elektronickým čipem provést.“ – Představitelé místní
samosprávy se tak totiž jistili před vznikem závažných medicínských a
etických problémů, které by mohlo způsobit konkrétním zvířatům a
jejich  chovatelům plošné  vymáhání  čipování  všech  psů.  Pokud  by
došlo  na  základě  vynucování  čipování  dle  dikce  jesenické  obecně
závazné vyhlášky k újmě: vystavily by se pak všechny zodpovědné osoby hrozbě trestního postihu mj. v důsledku týrání
živých tvorů a  porušení  dalších trestních i  občanskoprávních předpisů.  – Jeseničtí  zastupitelé  tedy postupovali  velmi
korektně dle zásad předběžné opatrnosti a dobré veřejné správy. Do 23. listopadu 2015 nakonec nemuseli v praxi udělit dle
své vyhlášky žádnou zdravotní výjimku z čipování. – Uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany
svobodných občanů (Svobodní) včetně profesionální práce zaměstnanců Městského úřadu v Jeseníku, který vede
Vážený pan starosta Ing.  Adam Kalous (hnutí ANO 2011). 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 v Jeseníku pod
jednacím  číslem  MJ/54561/2015/02/OŽP/We  a  zpracovaná/zaslaná  žadateli  zpět  ještě  před  zákonem  stanoveným
termínem dne 3.  listopadu 2015; téhož dne obdržel veškerou dokumentaci došlou z Jeseníku od „mimo-ostravského“
zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu
Společenství  Necipujtenas.CZ).  Žádost  byla  následně  doplněna  informacemi  v  elektronické  komunikaci  z  18.  a  23.
listopadu 2015.
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Radnice v městě Jeseníku. –
Zdroj obrázku: Paveln4 – vlastní dílo,
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Miroslav Jahoda, Na Splávku 353, 686 01 Uherské Hradiště

Odpověď na žádost o poskytnutí informací

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí obdržel dne 21.10.2015 žádost Miroslava Jahody, 
nar. 30.8.1988, bytem Na Splávku 353, 686 01 Uherské Hradiště o poskytnutí informací obsažených 
v originálech archivované úřední dokumentace ke všem výjimkám z povinného čipování psů ve městě 
Jeseník, o kterých rozhodla Rada, Zastupitelstvo nebo jiná úřední osoba ve smyslu Obecně závazné vyhlášky 
č. 10/2010, o trvalém označování psů. Dále jsou požadovány 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. Žadatel také žádá o poskytnutí 
důvodové zprávy a textu diskuse v Radě a Zastupitelstvu včetně všech podkladových informací obsažených 
v materiálech, které posloužily k přijetí článku č. 2 odst. 1 výše uvedené vyhlášky. K jednotlivým bodům 
žádosti uvádíme následující:

Město Jeseník a Městský úřad Jeseník od doby účinnosti vyhlášky neeviduje žádnou žádost chovatele 
o povolení výjimky z povinného čipování psů. Taková žádost do dnešního dne nebyla podána, tudíž nebyl 
předložen žádný odborný veterinární posudek.
Obecně závazná vyhláška č. 10/2010, o trvalém označování psů byla vydána na 1. zasedání Zastupitelstva 
města Jeseník dne 14.12.2010. V příloze Vám zasíláme podkladové materiály předložené  na 2. zasedání 
Rady města Jeseník konané dne 6.12.2010 a na 1. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konané dne 
14.12.2010, dále zasíláme zápisy z obou zasedání a právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky.

Ing. Regina Weiserová
vedoucí odboru

Seznam příloh:
1. Materiál pro 2. zasedání Rady města Jeseník konané 6.12.2010
2. Materiál pro 1. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konané 14.12.2010
3. Zápis z 2. zasedání Rady města Jeseník konaného 6.12.2010
4. Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaného 14.12.2010
5. Právní rozbor návrhu vyhlášky vyhotovený Ministerstvem vnitra České republiky

Obdrží:

Miroslav Jahoda, elektronicky: jahoda.miro@gmail.com
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