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Ostravští  zastupitelé  rozkázali  svým  „poddaným“:
Vyhlášku  o  čipování  nezmírníme;  očipována  musí
být  z  naší  milostivé  vůle  bez  výjimky  třeba  i
nemocná  nebo  stará  zvířata,  kterým  může  RFID
transpondér  podle  veterinářů  způsobit  vážnou
újmu; pocity/stres občanů/chovatelů nás nezajímají!
My jsme u moci a MY rozhodujeme o zdraví, životě
Vašich vlastních domácích čtyřnohých živočichů! –
Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy odmítlo
akceptovat  praktické  zkušenosti  veterinárních
lékařů z České republiky i zahraničních odborníků a
přání  drtivé  většiny  vedení  ostravských městských
obvodů, když zabránilo 13. dubna 2016 změně tzv.
ostravské  „čipovací  vyhlášky“!  Navrhované
kompromisní/zdravotní/etické  výjimky  z  urputně
vynucovaného  povinného  čipování  psů  díky  tomu
zatím  nebudou!  Některý  chovatel  se  zřejmě  tedy
rozhodne  vystoupit  vůči  invazivním  implantacím
RFID  transpondérů  a  související  špatné  ostravské
vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí,  jelikož již byly
využity všechny dostupné prostředky mírové obrany! Po marných a dlouholetých  pokusech o smírný dialog s
ostravskými politiky  již  také  ani  nic  jiného  nezbývá! –  Zastupitelstvo  Statutárního města  Ostravy (ZSMO) pod
vedením Váženého pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA (zvolený na kandidátce hnutí ANO) zamítlo během svého
jednání dne 13. dubna 2016 kompromisní návrhy občanů, veterinárních specialistů a magistrátního/ostravského odboru
životního prostředí na zmírnění možných kritických dopadů  tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 ve znění pozdějších
předpisů, když odmítlo povolit a předpisově zavést českými i zahraničními zvěrolékaři doporučované zdravotní/etické
výjimky z tzv. povinného nastřelování invazivních RFID transpondérů do živých těl zvířat. Takové výjimky přitom mj.
schválilo Ministerstvo vnitra České republiky z čistě legislativně-správního hlediska jako souladné se zákonem. ZSMO
se tímto svým krokem postavilo jak proti přání drtivé většiny svých městských obvodů (proti byly pouze 4 z 23), tak
proti nejnovějším odborným poznatkům především z anglosaského civilizovaného světa. – Disentující lid zastupovali v
průběhu jednání Váženého ZSMO mj.:  Vážený občan  Pet  r Hadaščok nst. (podrobnosti  k činnosti  a názorům tohoto
Váženého  pána  viz.  např.  zde)  a  Vážený  pan  Mgr.  Radek  Přepiora (publicista,  šéfeditor  webu  Společenství
Necipujtenas.CZ). – Vážený pan primátor vyzval nejprve k diskusi před zraky takřka do posledního místečka zaplněné
galerie pro veřejnost (někteří  Vážení občané dokonce posedávali  z důvodu nedostatku místa i na schodech) Vážené
zastupitelky a Vážené zastupitele. Paradoxně nikdo z nich se v dané chvíli o slovo nepřihlásil.  Všichni čekali až na
projevy  občanů.  –  Vážený  občan  Petr  Hadaščok  nst.  mj.  vysvětlil  Váženému  ZSMO  argumenty  s  tématikou
zdravotních/etických rizik povinného čipování a vyzval zastupitele ke kompromisu, který sice neřeší ani dobrovolnost
ani kompenzaci nákladů, nicméně by mělo díky němu tedy alespoň dojít na akceptaci prosté/lidské slušnosti dle závěrů
posud  ku Váženého pana profesora MVDr.  Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“;
posudek  byl  vypracován  na  žádost  presidenta  „Komory  veterinárních  lékařů  České  republiky“),  který  mj.  uvádí:
„Čipována by nikdy neměla být zvířata nemocná, v geriatrickém věku a jedinci s prokázanou alergií. V tomto ohledu by
vždy mělo být rozhodující písemné stanovisko ošetřujícího veterinárního lékaře.“ Vážený pan Hadaščok nst. zdůraznil, že
by se pod to měli všichni podepsat. Požádal, aby si jeho návrh osvojila Vážená paní náměstkyně Statutárního města
Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO), jelikož na mnoha osobních schůzkách s Váženým
panem Hadaščokem nst. projevovala pro takové stanovisko pochopení. Ta to však veřejně před celým ZSMO a novináři
neučinila (SIC!). Přiznala nicméně na dotaz Váženého pana zastupitele Ing. Lumíra   Palyzy (ČSSD), že navrhla svému
týmu práci na novele vyhlášky č. 9/2012 dle podnětu Vážených občanů pana Hadaščoka nst. a Mgr. Přepiory. Na jedné
větě vlastní v uvozovkách „novelizace“ ostravské „čipovací vyhlášky“ pak prý pracovala se svými lidmi rok a několik
měsíců (SIC!) – Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí  ANO)
následně použil velmi nehezkou/marketingovou sofistiku, když na adresu Váženého pana Hadaščoka nst. prohlásil, že je
rád: Vážený pan Hadaščok nst. přišel s takovým kompromisním návrhem, jelikož: „Nemocného psa veterinář načipovat
nemůže.“ Podle Váženého pana primátora je pak také vůbec zbytečné novelizovat vyhlášku č. 9/2012. – Jenže Vážený
pan  primátor  Macura  bohužel  zapomněl:  Ostrava  má  tzv.  „čipovací  komanda  a  kontroly“,  které  občany/chovatele
průběžně postihují  za  neočipování  nejlepších  čtyřnohých přátel  člověka.  Tedy pokud veterinář  odmítne  nastřelit  do
živého těla zvířete čip a vyhláška to přesto bezvýjimečně nařizuje: dochází k závažným právním a etickým problémům.
Např.  v rámci v uvozovkách tzv.  „speciálních operaci  ostravských čipovacích komand“ konaných nad rámec běžné
služby Městské policie Ostrava došlo již od doby platnosti vyhlášky č. 9/2012 do února 2016 k celkem 2.297 kontrolám
psů. Ministerstvo vnitra ČR k tomu však už 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně
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závazná  vyhláška  možnost  udělení  výjimky  nestanoví  konkrétně  určenému  orgánu,  nelze  takovou  výjimku  stanovit
pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“
Navíc je vhodné si znovu připomenout, jaký tristní názorový veletoč Vážený pan primátor Macura ve věci čipování
uskutečnil, když před komunálními volbami  10. září 2014 svým voličům zdůrazňoval: „Jako chovatel tří psů a dvou
koček :) a také coby aktivní člen několika subjektů zabývajících se problematikou domácích zvířat  mám výhrady k
městskou vyhláškou stanovené povinnosti čipování psů, a to jak z hlediska zdravotního, ekonomického, praktického a
konec konců i demokratického.“ Na osobní schůzce se zástupci ANTI-čipovacího disentu 15. ledna 2015 Vážený pan
primátor  Tomáš  Macura  řekl,  že  si  je  vědom velice  tristních  podmínek a  okolností,  za  jakých vyhláška  č.  9/2012
vznikala: Zastupitelé mohli být při jejím schvalování „uvedeni v omyl“. Navrhl tedy vstřícný krok: Doplní do koaličního
programu  politického  vedení  města  bod  zaměřený  na  téma  zastavení  vynucování  čipování  psů  v  Ostravě  a  jeho
zdobrovolnění. Opakovaně k tomu dodal: „Chci to zahrnout do programových priorit, najdu-li k tomu v koalici shodu.
Dám iniciativu, že se tomu tak stane. Slibuji Vám to!“ Přál bych si, aby se nám podařilo vynucování čipování „změnit na
dobrovolnost“ a „spojit to s úlevou na poplatku“. „My jsme teď ve fázi, kdy se připravuje programové prohlášení a
můžeme to tam dát.“ Jenže programové prohlášení nakonec nic z výše uvedeného slibu neobsahovalo (SIC!) a to ani po
změně ve vedení města v listopadu 2015.  Vážený pan primátor postupně tato a další svá předvolební i povolební
prohlášení  o  osvobození  občanů z  čipovacího jha v  průběhu roku  2015 a  2016 zcela  opustil.  Začal  dokonce
podporovat  cenzurní praktiky zaměřené na ty občany, se kterými kdysi o zrušení povinného čipování jednal,
kterým toho tolik  nasliboval a jejichž podpora se mu před volbami hodila k tomu, aby pak v Ostravě zvítězil.
Jako reprezentant hnutí ANO a celého Statutárního města Ostravy tak definitivně zklamal své voliče, pro které se
díky tomu stalo ANO nadále v Ostravě a zřejmě také v celém Moravskoslezském kraji naprosto nevolitelným a
především nedůvěryhodným uskupením. – Vážený pan primátor posléze předal slovo v rámci jednání ZSMO dne 13.
4.  2016  Váženému panu  Mgr.  Přepiorovi (publicista,  šéfeditor  webu Společenství  Necipujtenas.CZ),  jenž  mj.  řekl:
„Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě.
Úvodem děkuji Vážené paní Kateřině Korbelové z organizačního oddělení za operativní spolupráci a zaslání celému
Váženému Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy stanoviska s důležitými informacemi k projednávanému bodu č. 25,
které sdělil široké veřejnosti v dubnu 2016 pro web Necipujtenas.CZ Vážený pan Ing.  Jakub Unucka, MBA, jeden z
nejuznávanějších  expertů  České  republiky  na  otázky  RFID  mikročipů  a  lídr  ODS  pro  letošní  krajské  volby  v
Moravskoslezském kraji.  Prosím, inspirujte se jeho odborným stanoviskem pro Vaše dnešní hlasování.  Cituji: „Jsem
samozřejmě proti trvalému nedobrovolnému čipování čehokoliv živého. To bez debaty.“ – „Zcela zásadní je ale otázka
vztahu člověka a zvířete. Jsem si jist, že pro mnoho majitelů (lepší slovo by ale bylo kamarádů) je strašná představa jak
samotné aplikace transpondéru, tak jeho trvalé přítomnosti v těle zvířete.“ – „Největší problém je samotná implantace
čipu. Ta je stresujícím faktorem pro samotné zvíře, ale myslím, že daleko větším pro jeho majitele. A proč se zbytečně
stresovat.“ – „Některé frekvence (čipů a čteček, pozn. autora) mohou ovlivňovat buněčné struktury, ...“ – „Nekonečná
řada předpisů,  vyhlášek a nařízení zcela potlačila zdravý rozum.“ – „A opět  opakuji,  že občan musí  mít  na výběr
alespoň jednu metodu, která neumožní automatickou identifikaci psa. způsoby jsou – tetování, známka. kdo chce mít čip,
ať jej má. kdo nechce, ať použije jinou metodu. a pokuty používat pouze v případě, že se něco stane.“ – „Čipování psů by
tedy dle mého mělo být dobrovolné.  o této věci budu jednat se zástupci ODS ve vedení města Ostravy.“ – Značně
nefunkční  systém  vynucování  identifikace/čipování  psů  držených  v  soukromém  vlastnictví  ostravských  občanů  byl
zmapován v  únoru 2016 a v  minulých letech dle  oficiálních úředních  dat za přispění  Strany svobodných občanů a
dalších Vážených úředních osob napříč politickým spektrem. Všechny údaje jsou zveřejněny na webu Necipujtenas.CZ:
Náklady na útulek dramaticky rostou; výběr poplatků ze psů není nijak báječný; čistota ulic se nezlepšuje; počet psů v
útulku klesl jedině díky drastickému odmítání jejich přijímání do této městské instituce: jen loni šlo o cca 1.000 psů.
Systém nenaplnil svůj smysl a účel. Data jsou jasná. Prohlášení Váženého pana primátora mj. např. z ledna 2015, 13. 5.
2015, 16. 12. 2015 o probíhající městské analýze systému čipování nebyla v praxi naplněna, jelikož ani dnes ve Vám
předložených  materiálech  žádnou  městskou  analýzu  celého  čipovacího  molochu  nenajdete.  Tedy  další  politické
prohlášení Váženého pana primátora, které odvál čas. Navíc jsou zde evidentní zdravotní a etická rizika čipování, se
kterými  jsem Vás  zde  loni  a  letos  opakovaně  seznamoval  na  základě  úředních  dat  z  České  republiky  i  odborných
zahraničních pracovišť. Nepodceňujte všechna tato data a poctivou práci občanů na jejich získání. To vše Vám mělo
otevřít oči, abyste se vyhnuli budoucím problémům, které nastanou, jestliže dnes nedojde k navrhovanému kompromisu,
který  zní:  Místo  neprůchozího  osvobození  chovatelů  z  vynucování  čipování  novelizujte  vyhlášku  č.9/2012  ve  znění
pozdějších předpisů tak, že bude obsahovat větu schválenou Ministerstvem vnitra České republiky dle příkladu vyhlášky
města Přerova, kde odvážná chovatelka dvou malých pejsků yorkšírů prosadila do „čipovací vyhlášky“ díky dialogu
mezi městským vedením a ministerstvem vnitra následující text. Cituji: „Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se
stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení
mikročipem provést.“  Zdravotní  a  etické  výjimky totiž  vycházejí  z  nejnovějších  veterinárních  poznatků.  Představují
jistotu pro případ velice nepříjemných a médii ostře sledovaných kauz, kdy špatný předpis zapříčiní smrt, onemocnění
nebo jinou fyzickou či citovou újmu zvířeti v jakémkoliv věku nebo jeho chovateli či jiným osobám. Například v Anglii,
Skotsku, Irsku, Kalifornii,  Austrálii,  Novém Zélandu a také v dalších civilizovaných zemích totiž platná legislativa s
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takovými  výjimkami  vysloveně  počítá.  Zdraví  živých  tvorů  je  samozřejmě  přednější  než  špatný  zákon,  neúprosná
vyhláška apod. Prosím, přistupte dnes na navrhovaný kompromis. Jinak vše asi doputuje díky některému chovateli před
volbami až k Ústavními soudu. Opravdu prosím: Včas akceptujte navrhovaný kompromis. Děkuji  Vám.“ Následoval
potlesk diváků na galerii  a  poděkování  Váženého pana primátora.  –  K tradičním perličkám dále patřilo  vystoupení
Váženého pana zastupitele ZSMO a starosty  Ostravy-Michálkovic, ctihodného Ing.  Martin  a   J  urošk  y, Ph.D. (KSČM),
jenž se nejprve hrdě přihlásil ke svému dalšímu „titulu/ocenění“ s názvem „Čipák roku 2015“. Prohlásil, že by si rád
osvojil návrh Váženého pana Mgr. Přepiory a poprosil, aby k tomu Vážený pan primátor připravil podklady. Nakonec se
ale ukázalo, že to nemyslel vůbec vážně, jelikož šlo pouze o jeho další řečnickou eskapádu. – Vážený pan zastupitel
Josef Graňák (KSČM) naopak nesouhlasil s negativními efekty čipování, které je prý za všech okolností/absolutně vždy
OK  a  dokonce  zdraví  prospěšné.  Srovnal  nastřelování  identifikačních  mikročipů  s  implantacemi  umělých  kloubů,
chlopní a bypassů. – Vážený pan zastupitel Mgr. Jan Kovács, Ph.D., zvolený zastupitel za hnutí ANO 2011 a předseda
Vážené  Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, nicméně překvapivě sdělil, že v rámci jednání Váženého
ZSMO není dostatečný prostor pro plnohodnotný dialog/jednání nad problémy, které Vážený pan Mgr. Přepiora uvedl.
Proto prý Váženého pana Mgr. Radka Přepioru pozve osobně svou písemnou pozvánkou na den 4. května 2016 od 15:00
hod. na jednání Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, kde by ještě mohli znovu vše řádně probrat.
– Vážené ZSMO posléze mj. odhlasovalo usnesení, že:  „2) nepřijalo změnu vyhlášky dle bodu 1) tohoto usnesení“,
tedy, že žádné zdravotní/etické výjimky nepřipustí. Přítomno: 51; Pro: 47; Proti: 0; Zdržel se: 0; Nehlasovalo: 4. Na
schvalování takového usnesení se odmítli podílet 2 zastupitelé z KDU-ČSL, zastupitel z hnutí Ostravak, 2 zastupitelé a 1
zastupitelka z KSČM, 1 zastupitelka a 1 zastupitel z ČSSD. – Již o den později 14. dubna 2016 zveřejnily sdělovací
prostředky divoký pokles předvolebních preferencí pro hnutí ANO v rámci voleb pro Moravskoslezský kraj (až
třetí  místo)  a  raketový nástup Občanské demokratické strany. –  Některý  chovatel  nejlepších  čtyřnohých přátel
člověka se zřejmě tedy nyní rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné
ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly
využity všechny dostupné prostředky mírové/kompromisní obrany. Po marných a dlouholetých (od r. 2012) pokusech o
smírný  dialog  s  ostravskými  politiky:  také  ani  nic  jiného  svobodomyslným  lidem  a  jejich  rodinám  nezbývá.  –
Společenství  webu  Necipujtenas.CZ  dodává:  Nefunkční/neetický  a  dokonce  životu  nebezpečný  systém
čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně
podíleli,  jestliže  přirozeně  existují  daleko  úspěšnější,  méně  stresující  nebo  dokonce  zcela  neinvazivní  metody
označování/navracení  zatoulaných  zvířat  zpět  domů.  Patří  k  nim  především  policejní  foto-identifikační  metoda
rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické
i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi
zvířaty a lidmi obzvláště ve městech.  Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete:  jak a zda vůbec
provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů. – Oficiální dokumenty k celé kauze jsou k dispozici níže. 

Zdroj: Materiály zveřejněné na oficiálním webu Statutárního města Ostravy před jednáním Váženého Zastupitelstva 
Statutárního města Ostravy dne 13. dubna 2016; audionahrávka z jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města 
Ostravy ze dne 13. 4. 2016; 
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z16verejne/BJ1418_00959_16-
ZM1418_16_zN6/index.html; 
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1418/z201604/0009.html; 
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava-fakta-o-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-
oficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/unucka-proti-
nedobrovolnemu-cipovani-cr.aspx  
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https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/rada-mesta/komise-rady/komise-pro-podporu-ekonomickeho-rozvoje-mesta
http://web.archive.org/web/20160415103504/http://anoptejtese.cz/kovacs/
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16. zasedání zastupitelstva města dne 13.04.2016

Složka

zN6
Materiál pro ZM č.

ZM_M 25
BJ1418 00959/16

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: Změna obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravují pravidla

pro trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění obecně
závazné vyhlášky č. 5/2013

 
Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1:   Změna OZV č. 9/2012 ve znění OZV č. 5/2013
Příloha č. 2:   Odbor legislativní a právní - stanovisko
Příloha č. 3:   Městská policie Ostrava - připomínky
Příloha č. 4:   Městské obvody - připomínky - tabulka
Příloha č. 5:   Komise životního prostředí - výpis ze zápisu z jednání
Příloha č. 6:   Právní komise rady města - výpis z usnesení
Příloha č. 7:   Ministerstvo vnitra - posouzení zákonnosti změny OZV
Příloha č. 8:   Státní veterinární správa - stanovisko

 

Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo města

k usnesení č. 03558/RM1418/53
 
 

(č. usnesení) (zn. předkl.)
33

 

1) projednalo

změnu obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravují pravidla pro trvalé označování psů a
evidence jejich chovatelů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013
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2) nepřijalo

změnu vyhlášky dle bodu 1) tohoto usnesení

 

V Ostravě dne 31.03.2016
 



Důvodová zpráva

Změna  obecně  závazné  vyhlášky  č.  9/2012,  kterou  se  upravují  pravidla  pro  trvalé
označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013
(dále jen „vyhláška“)

Obsah:
Změna vyhlášky spočívá v zavedení výjimky z povinnosti označit psa čipem pro psy starší 11
let.  Návrh zpracoval odbor ochrany životního prostředí na základě doporučení odborníků -
veterinárních lékařů.

V průběhu  přípravy  návrhu  před  projednáním  v orgánech  města  a  zejména  na  základě
požadavku odboru legislativního a právního doznal návrh změny (vypustili jsme výjimku pro
psy  hendikepované  a  výjimku  pro  starší  psy  jsme  sjednotili  na  věk  11  let  bez  rozdílu
v kohoutkové výšce psa).

Z  důvodu  rozdílných  stanovisek  subjektů,  se kterými  jsme  návrh  změny  vyhlášky
projednávali,  jsme  Radě  města  předložili  dvě  varianty  (změnu  vyhlášky  nepřijmout  nebo
přijmout). Stanoviska jsou přiložena v přílohách k tomuto materiálu.

Stanovisko:

− Odbor ochrany životního prostředí doporučuje změnu vyhlášky nepřijmout.
Povolení  výjimek pro psy od určitého věku směřuje  de facto  proti  smyslu  již  přijaté
vyhlášky a je pardonem pro ty chovatele, kteří od účinnosti vyhlášky tzn. od 1. 1. 2013 až
dosud,  nesplnili  svou  povinnost.  Proti  přijetí  změny  vyhlášky  se  důsledně  ohrazuje
městská  policie,  která  poukazuje  zejména  na  problémy  spojené  s prokazováním  a
ověřováním  věku  psa  při  kontrole  v terénu.  Na  možnost  diskriminace  upozorňuje
Ministerstvo vnitra. Ke změně vyhlášky se vyjádřilo 19 městských obvodů, z nichž 4 se
změnou nesouhlasily.

− Komise životního prostředí rady města doporučuje rozhodnout o nepřijetí vyhlášky,
− Právní komise rady města konstatovala, že změna vyhlášky jde proti jejímu účelu,
− Rada  města  usnesením  č.  03558/RM/1418/53  ze  dne  30.  3.  2016  doporučuje

zastupitelstvu města změnu vyhlášky nepřijmout.
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Zasedání č. 201604 - 16. zasedání zastupitelstva města Dne 13.04.2016 11:06:15

bod č. 25. - Změna obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravují pravidla pro trvalé označování psů a evidence jejich
chovatelů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013

(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)

Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                                                  (zn. předkladatele)
1036/ZM1418/16                   .....                         33
1) projednalo
změnu obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se 
upravují pravidla pro trvalé označování psů a 
evidence jejich chovatelů, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2013

1036/ZM1418/16                   .....                         33
2) nepřijalo
změnu vyhlášky dle bodu 1) tohoto usnesení

Výsledek hlasování

Přítomno: 51 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4

ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro

Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro

Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro

ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro

Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen

KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)

JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro

Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)

MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro

Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
HP
Lístek s poznámkou
ZDROJ: http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1418/z201604/0009.html



doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro

KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen

ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
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