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VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE v PRAZE DNE

UMC P_SUCH 0330/2020 _ 18. 2. 2020

Véc: Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 pism. d) zákona č. 106/1999,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci informace

o provozování útulku pro psy.

Vážená paní magistro,

městská část Praha-Suchdol obdržela dne 11. 2. 2020 Vaší žádost podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž

žádáte o následující informace:

1) Kolik činí roční výnos z poplatků za psa ročně za posledních 5 kalendářních roků?

Níže uvádíme tabu/ku výnosů Městské části Praha-Suchdol, IČ: 00231231 z místního

poplatku za psa za posledních 5 roků:

 

 

 

 

 

 

   
 

Výnos z místního poplatku za psa

2019 148 358,25 Kč

2018 156 023,50 Kč

2017 149 014,25 Kč

2016 158 989,50 Kč

2015 145 509,50 Kč

Celkem 757 895,00 Kč

Průměrně 151 579,00 Kč

2) Kolik činí nákladv na městský útulek ročně? Resp. útulek / zařízení, které zaiiét’uie péči o

zatoulané či odložené psv a případně iiná zvířata?

MČ Praha-Suchdol není zřizovatelem ani provozovatelem útulku pro psy a jiná zvířata.

Náklady žádné nemá.

3) Kdo ie provozovatelem útulku?

Péči o zatou/ané či odložené psy, případné jiná zvířata pro oblast městské části Praha-

Suchdol poskytuje Utulek pro opuštěná zvířata a odchyt Praze 8 — Troja. Provozovatelem je

Hlavní město Praha prostřednictvím Městské policie hl. m. Prahy.



íLKterv subiekt zaiišt'uie pro město péči o zvířata odebraná maiiteli či držiteli v případech

týrání zvířat?

Péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli v případech týrání zvířat poskytuje Útulek pro

opuštěná zvířata a odchyt Praza 8 — Troja. Provozovatelem je Hlavní město Praha

prostřednictvím Městské policie hl. m. Prahy.

 


