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Další  výjimky z  tzv.  povinného čipování  udělilo  svým občanům Statutární  město  Karlovy
Vary! – Proslavené lázeňské město  Karlovy Vary (cca 49.781 obyvatel) vedené již od roku 2010
Váženým panem primátorem  Petrem Kulhánkem z  politického  uskupení  Karlovarská  občanská
alternativa k  tomu přitom nepotřebovalo  dokonce  ani  žádné  veterinární  zprávy nebo  vyjádření
jiných odborníků. Zkrátka: Pokud občané vnímali, že by zde mohlo způsobit tzv. trvalé označování
psů vynucované formou RFID mikročipů dle dikce městské vyhlášky problémy – např. z důvodu
věku, alergické reakce na vpich implantační jehly se závažnými důsledky pro zdraví/život zvířete
nebo prostě jen díky nekomfortnímu pocitu chovatelů či v důsledku neetického vnímání čipování v
konkrétních lidských případech, také díky možnému vzniku těžké sociální situace aj.: Městská Rada
pak udělila bez jakýchkoliv problémů dotčeným chovatelům zvířat výjimky z vymáhání čipování.
Stačilo,  aby  se  majitelé  nejlepších  čtyřnohých  přátel  člověka  obrátili  se  svými  žádostmi  na
karlovarský  magistrátní  odbor  životního  prostředí  s  popisem své  situace,  zkušenostmi,  názory,
přesvědčením a vyjádřili svou vůli po osvobození z čipovacího břemene. V roce 2012 byly takto
uděleny  2  výjimky.  –  Uvedená  fakta  se  podařilo  zjistit  díky  obětavosti  a  vstřícnosti  Strany
svobodných občanů (Svobodní) včetně naprosto profesionální práci karlovarského odboru životního
prostředí a pověřených úředníků Statutárního města Karlovy Vary. 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 v říjnu 2015
Magistrátem Statutárního města Karlovy Vary pod č. j. 4566/OŽP/15 a zpracovaná/zaslaná žadateli
zpět ještě před zákonem stanoveným termínem dne 26. října 2015; téhož dne 26. října 2015 obdržel
výše uvedené dokumenty od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní)
elektronicky  Vážený  pan  Mgr.  Radek  Přepiora  (publicista,  šéfeditor  webu  Společenství
Necipujtenas.CZ).
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Vážený pan 

naše č.j. 4566/OŽP/15          Vyřizuje : Alena Babičová Datum: 26.10.2015

Věc: Poskytnutí údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k     informacím 

Odbor životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary obdržel Vaši žádost o poskytnutí
informací  dle  Zákona,  č.  106/1999 Sb.,  o  svobodném přístupu k informacím,  týkající  se  udělení
výjimek z povinného čipování psů ve městě Karlovy Vary,  kdy povinnost čipovat psy je dána ve
vyhlášce  města  č.  21/2006.  Požadujete  zejména  informace  z anonymizovaných  dopisů  žadatelů,
odborné veterinární posudky -  zprávy a další podklady související s udělením výjimek.

K požadovanému  Vám  sdělujeme,  že  v současné  době  evidujeme  dvě  žádosti  o  udělení
výjimky z čipování psů. Kdy jedna výjimka byla udělena na 22. jednání Rady města Karlovy Vary,
které se uskutečnilo dne 21.8.2012 a druhá byla udělena na 31. jednání rady města dne 20.11.2012.
V příloze  zasíláme  naskenované anonymizované žádosti  osob a  konkrétní  výpisy z usnesení  rady
města.  Pro  tato  jednání  nebyly  zpracovány  veterinární  posudky  ani  odborná  vyjádření.  Diskuzi
z jednání rady města nelze poskytnout, neboť jednání rady města jsou ze zákona neveřejná (§ 101
Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

S pozdravem 

Alena Babičová, 
úřednice odboru životního prostředí

Přílohy : 
- Žádost o udělení výjimky ze dne 17.5.2012 + výpis usnesení z 22.jednání rady města ze dne 

21.8.2012
- Žádost o udělení výjimky ze dne 7.11.2012 + výpis usnesení z 31. jednání rady města ze dne 

20.11.2012                           
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