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Ostravská  náměstkyně  ochrany  životního  prostředí  Mgr.  Kateřina  Šebestová
chytře  nepodepsala  i  přes  pokyn  Rady  a  Zastupitelstva  Statutárního  města
Ostravy nekorektní byrokratický dopis zaslaný známému ostravskému disidentovi
Hadaščokovi nst.! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) zveřejnilo 13. května
2015 podrobné stanovisko k 5. jednání ostravských zastupitelů ze dne 29. dubna 2015.
Zdejší politici bohužel mj. schválili a následně nechali odeslat nekorektní byrokratický
dopis známému ostravskému disidentovi Pet  ru Hadaščokovi nst. (člen petičního výboru
a  spoluautor  „Petice proti  trvalému označování  -  čipování  psů  -  zatím ne  občanů“,
odpůrce vynucová  ní invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i
člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky). – Petr Hadaščok nst.
zastupuje již od roku 2012 tisíce občanů Ostravy, z České republiky a zahraničí, kteří
oprávněně nesouhlasí s nezákonnými/neústavními praktikami legislativního politického
násilí,  bojují  všemi  dostupnými  zákonnými/legitimními  mírovými  prostředky  vůči
vynucování čipování zvířat držených v soukromých domácnostech obyvatelstva. Tuto
tristní situaci přitom vyvolala v Ostravě místní bezcitná vyhláška  č. 9/2012 o trvalém
označování – tzv. „čipování“ psů, kterou zdejším občanům nadělilo minulé politické
vedení jejich města (ČSSD + ODS). – Výše uvedený dopis měl být podle původního
plánu odeslán panu Hadaščokovi  nst.  s  podpisem ostravské náměstkyně pro životní
prostředí z hnutí ANO Vážené paní radní/zastupitelky Mgr.  Kateřiny Šebestové. Dle
dokumentů  předaných  SwN  panem  Hadaščokem  nst.  6.  května  2015  a  zdrojů  z
Magistrátu Statutárního města Ostravy:  Mgr. Šebestová odmítla tristní dopis panu
Hadaščokovi nst.  signovat. Chytře jako  liška bystrouška z této situace takticky
vybruslila. Raději si vzala včas dovolenou, omluvila se i z jednání Zastupitelstva
29.  dubna  2015.  V době  odesílání  písemnosti  panu  Hadaščokovi  nst.  na  konci
dubna 2015 ještě pořád nebyla k zastižení! Dopis pak podepsal v zastoupení Vážený
pan náměstek  primátora  Mgr.  Radim Babinec z  hnutí  ANO (viz  dokument níže).  –
Vážená paní náměstkyně Šebestová a Vážený pan primátor Tomáš Macura (ANO) totiž
teprve jednají se zástupci ANTI-čipovacího disentního hnutí (oficiálně od ledna 2015).
Shromažďují  informace k celé  problematice ostravského nesystémového vynucování
označování  nejlepších  čtyřnohých přátel  člověka  RFID transpondéry.  Připravují  vznik  studie  s  cílem zrušení  nebo
zdobrovolnění tzv. povinného čipování. Navíc už obdrželi od zástupce SwN v únoru a březnu 2015 mj. dvě právní
analýzy nezákonnosti/neústavnosti  vynucování čipování v Ostravě včetně dvou analýz nefunkčnosti  celého systému
vymáhání trvalé identifikace psů formou RFID mikročipů a navracení zatoulaných nejlepších čtyřnohých přátel člověka
zpět k jejich držitelům; nádavkem ještě dopis od Váženého pana poslance  Evropského parlamentu Ing.  Petr  a   Mac  ha,
Ph.D. a předsedy  Strany svobodných občanů (Svobodní), plus v dubnu 2015 informace o činnosti tzv. ´pro-čipovací
lobby´ a jejich úděsných záměrech prezentovaných otevřeně v médiích v rámci pokusů o prosazování nové legislativní
úpravy v Parlamentu České republiky. Všechny materiály jsou k dispozici široké veřejnosti online zde: A, B, C, D, E, F
a na webu Necipujtenas.CZ (viz navíc ukázka k jak děsivým výsledkům vede vymáhání čipování zde). – Autoři dopisu
určeného  panu  Hadaščokovi  nst.  však  taková  fakta  neustále  zatvrzele  ignorují.  Dokonce  mu  již  v  textu  dopisu
schváleného  Radou  města  14.  4.  2015,  který  měla  právě  podepsat  Vážená  paní  náměstkyně  Šebestová,  napsali:
„Zastupitelstvo města Ostravy projednalo  (29. 4. 2015 v budoucnosti, pozn. autora) Vaše podání a z usnesení, které
přijalo, je zřejmé, že Vašemu návrhu na zrušení vyhlášky nevyhovělo.“ Ke všemu tito úředníci ve své důvodové zprávě
předložené opět Radě města 14. 4. 2015  nepravdivě tvrdili,  že podání pana Hadaščoka neobsahuje žádné nové
informace přesně v dikci  tristních zvyklostí  minulého politického vedení  Ostravy reprezentovaného do října  2014
koalicí ČSSD + ODS. – Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš Semerák, proslavený lídr hnutí
Ostravak a fakticky jediná současná reálná ostravská opoziční síla, poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého bodu
na Zastupitelstvu, občanům vysvětlil, že na nedávné schůzce předsedů politických klubů „navrhoval, aby se změnil
poslední odstavec odpovědi“ v dopisu, který považoval „za nešťastně formulovaný“. Podle jeho oficiálního vyjádření
z 29. 4. 2015 je dokonce text listu z právního pohledu určitým dílčím způsobem špatně sestaven a on sám by „takový
dopis dostat nechtěl“. – K této situaci se pro SwN vyjádřil též Vážený pan Ing. Jiř  í   Zapletal (předseda Svobodných v
Moravskoslezském kraji), jenž doporučil v podobných případech vždy postupovat stylem dvou připravených odpovědí:
Jedné s kladným vyzněním a druhé se záporným. Takové dokumenty by neměly obsahovat ve své textové podobě
připravené pro jednání Zastupitelstva žádnou dataci umístěnou v budoucnosti. Občané si to posléze spojují s tím, že je
už o všem dopředu rozhodnuto a hlasování zastupitelů je pak jen jakási nedůležitá šaráda; navíc podobné případy působí
velmi hrozivě jako z některých  Orwellových románů. – Zdroj: Dokumenty zaslané panem Hadaščokem nst. zástupci
SwN dne 6. 5. 2015; vyjádření zaměstnanců SMO ze 6. až 14. 5. 2015; jednání zastupitelů SMO a veřejnosti 29. 4.
2015; oficiální materiály SMO zveřejněné na webu města a další výše cit. materiály.

Náměstkyně pro ochranu
životního prostředí

Statutárního města Ostravy z
hnutí ANO Mgr. Kateřina

Šebestová. –
Zdroj obrázku: Magistrát
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Statutární město Ostrava                        
Příloha č. 2
náměstkyně primátora
Mgr. Kateřina Šebestová

Vážený pane,

dne 23. 2. 2015 jsme obdrželi Vaše podání, které se týká obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, ve
znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence
jejich chovatelů (dále je „vyhláška“).

Vaše  podání  bylo  dne  29.  4.  2015  projednáno  zastupitelstvem  města  a  usnesením  č.
01056/RM1418/18  jsem byla pověřena Vám odpovědět.

Zastupitelstvo  města  Ostravy  projednalo  Vaše  podání  a  z usnesení,  které  přijalo,  je  zřejmé,  že
Vašemu návrhu na zrušení vyhlášky nevyhovělo.

Považuji  za důležité  zdůraznit,  že  jedním z hlavních důvodů pro existenci  vyhlášky je význam
nezaměnitelného označení psů v případě jejich zatoulání, případně opuštění jejich chovateli.

Toulavá a opuštěná zvířata, včetně psů, jsou chráněna zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“). Opuštění zvířete
považuje zákon na ochranu zvířat za týrání zvířete. 

Přestože zákon na ochranu zvířat především chrání zvířata před jednáním člověka, které by mohlo
vést k jejich týrání nebo k utýrání, zajišťují některá ustanovení zákona na ochranu zvířat i ochranu
života a zdraví lidí. Mezi tato ustanovení bezesporu patří i ust. § 13b odst. 2 zákona na ochranu
zvířat, podle kterého může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům povinnost nechat
trvale  označit  psy.  Zde  také  spatřuji  význam  vyhlášky,  kdy  zatoulaného  psa  označeného
nezaměnitelným  způsobem  čipem,  jehož  chovatel  se  přihlásil  do  evidence,  lze  jednoznačně
identifikovat a vrátit jeho chovateli. Tím lze předejít jak týrání psa, jeho případnému poranění při
volném pohybu mimo vliv svého chovatele, ale také poškození zdraví a života lidí, včetně snížení
rizika  způsobené  škody,  kterou  toulavý  nebo  opuštěný  pes  může  způsobit  a  za  kterou  nese
odpovědnost jeho chovatel.
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Vážený pán
Petr Hadaščok

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: SMO/104673/15/OŽP/Fr
Sp. zn.: S-SMO/082623/15/OŽP/3

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

Datum: 2015-04-29
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K Vašemu odkazu na zrušení plošné povinnosti označit psy čipem na Slovensku, které zmiňujete ve
svém podání, konstatuji, že otázka toulavých a opuštěných psů je palčivá zejména pro velká města,
kde velký počet chovaných psů a anonymita chovatelů, která na venkově neexistuje, problémy se
zatoulanými a opuštěnými psy komplikují.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Šebestová
náměstkyně primátora
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5. zasedání zastupitelstva města dne 29.04.2015

Složka

zN4
Materiál pro ZM č.

ZM_M 68
BJ1418 01150/15

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: Podání ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, ve znění

vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence
jejich chovatelů

 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   Podání ze dne 23. 2. 2015
Příloha č. 2:   Návrh odpovědi

 

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo města

k usnesení č. 01056/RM1418/18
 
 

(č. usnesení) (zn. předkl.)
33

 

1) projednalo

podání pana Petra Hadaščoka ze dne 23. 2. 2015, ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky č.
9/2012, ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich
chovatelů, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

 

HP
Lístek s poznámkou
Zdroj: http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z5verejne/BJ1418_01150_15-ZM1418_5_zN4/NavrhBodu513637674_public.pdf
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2) schvaluje

návrh odpovědi panu Petru Hadaščokovi na jeho podání ze dne 23. 2. 2015 ve věci zrušení obecně
závazné vyhlášky č. 9/2012, ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů
a evidence jejich chovatelů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

3) ukládá

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové

zaslat odpověď na podání pana Petra Hadaščoka dle bodu 2) tohoto usnesení

 
Vyřizuje Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 13.05.2015

vedoucí odboru ochrany životního prostředí
 

Projednáno s: rada města
14.04.2015
 

 

V Ostravě dne 16.04.2015
 



Zdroj: 
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z5verejne/BJ1418_0115
0_15-ZM1418_5_zN4/082623_DZ_RMO.doc 

Důvodová zpráva

Projednání podání ze dne 23. 2. 2015, které se týká Obecně závazné vyhlášky č. 9/2012,
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a
evidence jejich chovatelů (dále jen „vyhláška“). 

Obsah:
Pan Petr Hadaščok žádá o zrušení vyhlášky.  

Návrh odpovědi:
Návrh odpovědi autorovi obou podání je přílohou č. 1 předloženého materiálu. Navrhuje se,
aby odpověď podepsala náměstkyně primátora Mgr. Kateřina Šebestová.

Navrhovaná odpověď obsahuje:
− sdělení o projednání návrhu zastupitelstvem města,
− význam vyhlášky ve vztahu k toulavým a opuštěným psům.

Stanovisko:
Požadavek pana Petra Hadaščoka na zrušení vyhlášky projednávalo zastupitelstvo města od
doby účinnosti  vyhlášky několikrát,  vždy s negativním výsledkem.  Aktuálně projednávané
podání neobsahuje nové skutečnosti. V současné době je v souladu s vyhláškou označeno více
než 18.000 psů.  

http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z5verejne/BJ1418_01150_15-ZM1418_5_zN4/082623_DZ_RMO.doc
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z5verejne/BJ1418_01150_15-ZM1418_5_zN4/082623_DZ_RMO.doc


HP
Lístek s poznámkou
Zdroj: http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z5verejne/BJ1418_01150_15-ZM1418_5_zN4/082623_RMO_priloha_1.pdf












