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Dobře placení ostravští úředníci vzkázali zvoleným zastupitelům: Vyhlášku o zrušení povinného čipování ať Vám
zpracují občané; my to odmítáme! – Tohle se opravdu může stát jenom v Ostravě: Zdejší vysoce postavení magistrátní
úředníci jsou jakýsi stát ve státě. Odmítli zpracovat a posoudit dle pokynu části politického vedení města a přání voličů
místní  vyhlášku  o  osvobození  občanů/chovatelů  z  povinného  čipování  nejlepších  čtyřnohých  přátel  člověka!  Místo
dobře  placených  byrokratů  ji  musel  pro  Statutární  město  Ostravu  sepsat  Vážený  disident/důchodce  Petr
Hadaščok  nst.,  jenž  nemá  právní  vzdělání,  nicméně  oplývá  rozsáhlými  životními  zkušenostmi  –  zpracoval
vyhlášku pro všechny občany zcela pro-bono: zdarma! Jeho návrh následně posoudilo na žádost Statutárního
města Ostravy přímo Ministerstvo vnitra České republiky jako souladný se zákonem a poslalo jej zpět k aplikaci
do Ostravy! Po zakomponování doporučených úprav tak nic nebrání Váženému ostravskému Zastupitelstvu v tom, aby
návrh předmětné vyhlášky Váženého občana Hadaščoka schválilo! Týká se to obzvláště hnutí ANO a jeho ostravských
zastupitelů  vzhledem  k  předvolebním  i  povolebním  prohlášením někdejšího  ostravského/volebního  lídra,  dnešního
Váženého pana primátora Ostravy – Ing.  Tomáše Macury,  MBA! – Vážený občan Petr  Hadaščok nst.  navrhl vydat
obecně závaznou vyhlášku, která by zrušila tzv. „povinně čipovací“ podzákonné předpisy Statutárního města Ostravy č.
9/2012,  ve  znění  vyhlášky  č.  5/2013.  Ty  upravovaly  městem  vynucované  trvalé/invazivní  označování  nejlepších
čtyřnohých přátel člověka a evidenci jejich chovatelů proti vůli dotčených osob i jejich zvířat. Nyní Ministerstvo vnitra
ČR  souhlasilo  s  nastavením  nového  podzákonného  právního  předpisu  pro  Statutární  město  Ostravu,  který
upravuje označování psů čipem na základě dobrovolnosti, tedy svobodného rozhodnutí chovatelů psů.  Vše bude
však nyní záležet na dobré vůli místních politiků, zda dají na hlas svého svědomí, rozumu, citu, vstřícnosti a upřednostní
svobodu volby občanů nebo opět zvítězí metody legislativního násilí tak jako v případě minulého vedení města roku
2012. – Prosba Váženého občana/disidenta Petra Hadaščoka nst. na vydání obecně závazné „osvobozující vyhlášky“ byla
z legislativního hlediska projednána s Ministerstvem vnitra ČR (MV ČR), odborem veřejné správy, dozoru a kontroly a
Magistrátem  Statutárního  města  Ostravy,  odborem legislativním  a  právním.  MV  ČR  shledalo  návrh  vyhlášky
Váženého pana Hadaščoka nst. v souladu se zákonem.  Ve svém komentáři a doporučeních navíc uvedlo další
zajímavá fakta: 1/ upozornilo, že cílem vyhlášky je mj. docílení nápravy situace tak, aby jeden pes nebyl povinně
označen vícekrát, tedy známkou a ještě čipem nebo adresářem apod., což se bohužel v Ostravě aj. fakticky děje; 2/
MV ČR dále jednoznačně uznalo možná závažná rizika čipování, když připustilo situace, kdy veterinář odmítne
čipovat zvíře ze zdravotních důvodů! Za Ministerstvo vnitra České republiky vydala stanovisko k vyhlášce Váženého
disidenta Hadaščoka nst., konkrétně za odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR, přímo jeho Vážená ředitelka
Ing.  Marie Kostruhová; zpracování právního rozboru měl na starosti  vedoucí oddělení dozoru, Vážený pan Ing. Bc.
Miroslav Veselý, jenž podepsal předmětné stanovisko k vyhlášce Váženého občana Hadaščoka nst. v Praze již 20. května
2015. Do Ostravy dorazilo 25. května 2015. Vedení tohoto města však výše uvedená fakta až do počátku října 2015 z
nepochopitelných důvodů utajovalo  i  přes  několik  schůzek a  korespondenci/telefonáty/dotazy  Váženého pana
Hadaščoka  nst.  a  jeho  kolegů.  Proč  to  město  činilo:  není  zatím  jasné.  –  Odbor legislativní  a  právní  (OLP)
Statutárního města Ostravy však vyhodnotil (viz dokumenty níže) v červnu 2015 návrh a vyhlášku Váženého disidenta
Petra Hadaščoka nst. po obdržení dubnové (2015) žádosti dalšího ostravského/magistrátního odboru ochrany životního
prostředí tak, že se návrhem vyhlášky Váženého pana Hadaščoka nst.  nebude zabývat. Úředníci OLP měli za to, že
precizovat  vyhlášku Váženého občana Petra  Hadaščoka nst.  by bylo  – považte  – neekonomické/nedůvodné (SIC!).
Nicméně je třeba podle jejich názoru postupovat s tímto návrhem ve smyslu ust. § 16, odst. 2, písm. g) Zákona ČR o

Magistrát Statutárního města Ostravy a budova Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR) v Praze na Letné. –
Zdroj obrázků: Sveter, MV ČR, Itsyoungrapper, Slimejs,
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obcích v aktuálním znění. Dle uvedeného červnového (2015) stanoviska OLP je také žádoucí, aby Zastupitelstvo města
nejprve zaujalo jasný postoj ke koncepci navržené Váženým občanem Petrem Hadaščokem nst. – Finta ovšem spočívá v
tom, že Vážení odborníci z OLP nyní vytvořili další závažný problém, jelikož přímo uznali: podnět Váženého občana
Hadaščoka nst. je třeba posuzovat v rámci ust. § 16, odst. 2, písm. g) Zákona ČR o obcích v aktuálním znění. Jenže pak
ovšem došlo k porušení přesně jimi citovaného ustanovení zákona, jelikož občan svůj podnět podal v březnu 2015.
(Poznámka: 16. března 2015 dokonce přímo osobně Váženému panu primátorovi Macurovi za přítomnosti Váženého
pana ministra financí a velkého šéfa hnutí ANO, Váženého pana Babiše, jenž již byl dříve v únoru a březnu seznámen
Emailem s aktivitou Váženého pana Hadaščoka nst.; Vážený pan Babiš mu poděkoval 11. března 2015 svou krátkou
odpovědí v elektronické poště.) Statutární město Ostrava oficiálně přijalo podnět Váženého občana Petra Hadaščoka nst.
až dne 31. března 2015, nicméně do 1. října 2015 ještě Váženému občanovi Hadaščokovi nst. nikdo v zákonné lhůtě 60
až  devadesát  dnů  od  konce  března  2015  neodpověděl.  Došlo  tak  k  závažnému  porušení  dikce  Zákona  o  obcích.
Samozřejmě to už ani nikdo nehovoří o negentlemanském jednání. – Odpověď navržená Váženým vedením města k
hlasování pro Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy teprve na den 14. října 2015 (viz dokumenty níže)
dokonce obsahuje nepravdivý údaj, že: „Vaše podání dne 9. 9. 2015 projednalo zastupitelstvo města Ostravy a usnesením
č. mě pověřilo Vám odpovědět.“ Samozřejmě dne 9. září 2015 Vážené ostravské centrální Zastupitelstvo nic takového na
programu nemělo. Občané se na danou věc v tento devátý zářijový den na Zastupitelstvu dokonce veřejně sami od sebe
dotazovali.  –  Pro  pověřené  magistrátní  úředníky  jakoby dále  v  jejich  odpovědi  Váženému  panu  Hadaščokovi  nst.
existovaly jen počty očipovaných zvířat, které jsou pro ně pouze rozhodující a ukazují na každoroční přirozený přírůstek
psů ve městě,  jejichž majitelé  ještě vůbec mají  ochotu platit  předražené místní poplatky,  které ani nejsou v mnoha
městských obvodech využívány ve prospěch pejskařů, nýbrž na jiné rozpočtové účely. Vliv čipování na život zvířat,
samotných chovatelů a jejich rodin, (ne)úspěšnost celého systému, přesná data, kompletní analýza: to vše zcela chybí.
Město taktéž opět odmítlo neústavnost/nezákonnost čipování. Připustilo, že možná (ale kdo ví: jestli) ještě invazivní
implantace  RFID  transpondérů  zdobrovolní  až  na  konci  roku  2015.  –  Výše  zmiňovaný/navrhovaný  dopis  určený
Váženému panu Hadaščokovi nst. si již přečetly prostřednictvím oficiálního webu města Ostravy tisíce lidí z celé České
republiky i našeho globálně propojeného světa. – Podrobná dokumentace k celé kauze je k dispozici níže.
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10. zasedání zastupitelstva města dne 14.10.2015

Složka

zN4
Materiál pro ZM č.

ZM_M 34
BJ1418 02910/15

předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová
náměstkyně primátora

zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru ochrany životního
prostředí

zpracoval: Ing. Lenka Frömlová
specialista ochrany půdy, myslivosti,
rybářství a zemědělství

 
Věc: Podnět občana P. H. na vydání obecně závazné vyhlášky upravující

dobrovolné čipování psů a dopis poslance Evropského parlamentu pana
Petra Macha ve věci čipování psů

 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   Ministerstvo vnitra - posouzení zákonnosti vyhlášky
Příloha č. 2:   Odbor legislativní a právní - posouzení návrhu
Příloha č. 3:   Návrh občana P. H.
Příloha č. 4:   Dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra Macha
Příloha č. 5:   Návrh odpovědi poslanci Evropského parlamentu panu Petru Machovi
Příloha č. 6:   Návrh odpovědi občanu P. H.

 

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo města

k usnesení č. 02287/RM1418/33
 
 

(č. usnesení) (zn. předkl.)
33

 

1) rozhodlo

nevyhovět podnětu občana PXXXX HXXXXXXXX na vydání obecně závazné vyhlášky upravující
dobrovolné čipování psů a schválit návrh odpovědi občanu PXXXX HXXXXXXXXXX  dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu
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HP
Lístek s poznámkou
ZDROJ: https://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z10verejne/BJ1418_02910_15-ZM1418_10_zN4/NavrhBodu618081812_public.pdf
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2) projednalo

dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra Macha týkající se čipování psů, dle přílohy č. 5
předloženého materiálu a schvaluje návrh odpovědi dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

 

3) ukládá

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové
zaslat odpověď ve věci čipování psů poslanci Evropského parlamentu panu Petru Machovi dle
přílohy č. 5 předloženého materiálu a odpověď ve věci vydání obecně závazné vyhlášky upravující
dobrovolné čipování psů občanu Petru Hadaščokovi dle přilohy č. 4 předloženého materiálu

 
Vyřizuje Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.10.2015

vedoucí odboru ochrany životního prostředí
 

V Ostravě dne 30.09.2015
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Statutární město Ostrava                        
Příloha č. 4
náměstkyně primátora
Mgr. Kateřina Šebestová

Vážený pane,

dne  31.  3.  2015  jsme  obdrželi  Vaše  podání,  v němž  navrhujete  orgánům města  vydat  obecně
závaznou vyhlášku upravující dobrovolné označování psů čipem.

Vaše podání dne 9. 9. 2015 projednalo zastupitelstvo města Ostravy a usnesením č.    mě pověřilo
Vám odpovědět.

Sděluji Vám, že zastupitelstvo města přijalo usnesení, kterým Vašemu návrhu nevyhovělo.

Nicméně  Vám  chci  sdělit,  že  v  současné  době  posuzujeme  účinnost  a  opodstatněnost  obecně
závazné vyhlášky města, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů v
širších souvislostech. Za tím účelem jsme požádali o stanoviska rovněž jednotlivé městské obvody,
státní  veterinární  autoritu  i  další  dotčené  instituce.  Vzejde-li  z  tohoto  procesu  potřeba  nebo
vhodnost  novelizace  příslušné  obecně  závazné  vyhlášky,  předpokládá  se  její  předložení  k
rozhodnutí samosprávným orgánům města do konce kalendářního roku 2015.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Šebestová
náměstkyně primátora

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/1  www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800

Vážený pán
Petr  Hadaščok

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: SMO/267338/15/OŽP/Fr
Sp. zn.: S-SMO/120159/15/OŽP/7

Vyřizuje:
Telefon: +420 599 443 453
Fax:
E-mail: ksebestova@ostrava.cz

Datum: 2015-

           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ

HP
Lístek s poznámkou
ZDROJ: https://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z10verejne/BJ1418_02910_15-ZM1418_10_zN4/120159_navrh_PH_priloha_3.pdf



           Necipujtenas.CZ



           Necipujtenas.CZ

HP
Lístek s poznámkou
ZDROJ: https://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z10verejne/BJ1418_02910_15-ZM1418_10_zN4/331199_dopis_Mach_priloha_5.pdf



ZDROJ: 
https://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z10verejne/BJ1418_02910_1
5-ZM1418_10_zN4/331199_navrh_odpovedi_Mach_priloha_6.doc

Statutární město Ostrava                        
příloha č. 6
náměstkyně primátora
Mgr. Kateřina Šebestová

Vážený pane poslanče Evropského parlamentu,

primátor statutárního města Ostravy, zastupitelky a zastupitelé statutárního města Ostravy obdrželi
v červenci letošního roku Váš druhý dopis, ve kterém opětovně vyjadřujete svůj názor na povinnost
označit své psy čipem, kterou statutární město Ostrava uložilo chovatelům psů svou vyhláškou.

Váš dopis dne 14. 10. 2015 projednalo zastupitelstvo města a usnesením č.        jsem byla pověřena
Vám odpovědět.

Důvody, které statutární město Ostrava vedly k přijetí vyhlášky, jsem zmínila ve své odpovědi ze
dne 10. 6. 2015. V této odpovědi jsem také uvedla údaje o počtu psů označených čipem, jejichž
chovatelé se přihlásili do evidence chovatelů. Vysoký počet chovatelů psů přihlášených do evidence
svědčí o odpovědném přístupu převážné většiny chovatelů psů k otázce označení psů čipem.

Musím odmítnout  Vaše  tvrzení,  že  vyhláška  zasahuje  do  ústavně  garantovaných  práv  občanů.
Vyhláška je plně v souladu s právním řádem České republiky a byla přijata v řádném legislativním
procesu. Její zákonnost posuzovalo Ministerstvo vnitra a veřejný ochránce práv. Zdůrazňuji také, že
zákon na ochranu zvířat umožňuje obcím vyhláškou stanovit chovatelům psů povinnost označit své
psy trvale, přičemž označení známkou nebo obojkem nepovažujeme za trvalé označení psa.

Nicméně  Vám  chci  sdělit,  že  v  současné  době  posuzujeme  účinnost  a  opodstatněnost  obecně
závazné vyhlášky města, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů v
širších souvislostech. Za tím účelem jsme požádali o stanoviska rovněž jednotlivé městské obvody,
státní  veterinární  autoritu  i  další  dotčené  instituce.  Vzejde-li  z  tohoto  procesu  potřeba  nebo
vhodnost  novelizace  příslušné  obecně  závazné  vyhlášky,  předpokládá  se  její  předložení  k
rozhodnutí samosprávným orgánům města do konce kalendářního roku 2015.

S pozdravem

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/2  www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800

Vážený pan
Petr Mach
poslanec Evropského parlamentu
Opletalova 55-57
110 00 Praha

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: SMO/331224/15/OŽP/Fr
Sp. zn.: S-SMO/331199/15/OŽP/3

Vyřizuje:
Telefon: +420 599 443 453
Fax:
E-mail: ksebestova@ostrava.cz

Datum: 2015-
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Mgr. Kateřina Šebestová
náměstkyně primátora
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Důvodová zpráva

Projednání  návrhu  občana  P.  H.  na  vydání  obecně  závazné  vyhlášky  upravující
dobrovolné označování psů

Obsah:
Občan  P.  H.  navrhuje  vydat  obecně  závaznou  vyhlášku,  kterou  se  zruší  obecně  závazná
vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012, ve znění vyhlášky 5/2013, kterou se upravuje
trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, a kterou se upraví trvalé označování psů
čipem na základě dobrovolnosti chovatelů psů.

Stanovisko:
Požadavek občana P. H. na vydání obecně závazné vyhlášky byl projednán s:
1. Ministerstvem vnitra, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly (příloha č. 1) 
2. Magistrátem města Ostravy, odborem legislativním a právním (příloha č. 2).

ad1)  Ministerstvo  vnitra  shledalo  návrh  vyhlášky  v souladu  se  zákonem,  s ohledem  na
množství zjištěných nepřesností nedoporučuje obecně závaznou vyhlášku ve stávající
podobě vydat.

ad2) Odbor legislativní a právní vyhodnotil návrh občana P. H. jako podnět občana obce ve
smyslu ust. § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích a má za to, že precizovat návrh občana
P. H. po právní stránce není důvodné. Dle stanoviska odboru legislativního a právního
je žádoucí, aby zastupitelstvo města nejprve zaujalo stanovisko ke koncepci navržené
občanem P. H.

Předkládaný návrh předpokládá podnětu občana P. H. nevyhovět.

Rada města usnesením č. 02287/RM1418/33 ze dne 29. 9. 2015 doporučuje zastupitelstvu
města:
− nevyhovět  podnětu  občana  P.  H.  na  vydání  obecně  závazné  vyhlášky  upravující

dobrovolné  čipování  psů  a  schválit  návrh  odpovědi  občanu  P.  H.  dle  přílohy  č.  4
předloženého materiálu,

− projednat dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra Macha týkající se čipování
psů, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu a schválit návrh odpovědi dle přílohy č. 6
předloženého materiálu.

           Necipujtenas.CZ




