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Vážená paní

Poskytnutí informace a částečné odložení žádosti o informace ze dne 06.02.2020
Vážená paní magistro,
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 06.02.2020 doručena prostřednictvím
datové schránky Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše žádost
obsahovala náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovala poskytnutí následujících informací:
 Kolik činí roční výnos z poplatků za psa ročně za posledních 5 kalendářních roků?
 Kolik činí náklady na městský útulek ročně? Resp. útulek / zařízení, které zajišťuje péči
o zatoulané či odložené psy a případně jiná zvířata?
 Kdo je provozovatelem útulku?
 Který subjekt zajišťuje pro město péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli v případech
týrání zvířat?
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti byla žádost předána Odboru životního prostředí Úřadu
městské části Brno-střed, který se vyjádřil ohledně ročního výnosu statutárního města Brna, městské
části Brno-střed z poplatku ze psů ročně za posledních 5 kalendářních roků:






za rok 2019 činil tento výnos 1 325 148 Kč,
za rok 2018 činil tento výnos 1 216 974 Kč,
za rok 2017 činil tento výnos 1 087 842 Kč,
za rok 2016 činil tento výnos 978 439 Kč a
za rok 2015 činil tento výnos 820 983 Kč.

K Vaší žádosti dále sdělujeme, že provozovatelem městského útulku je Městská policie Brno. Co se
týče zbylé části Vaší žádosti, dovolujeme si Vás informovat, že požadované informace se
nevztahují k působnosti statutárního města Brna, městské části Brno-střed a těmito informacemi
nedisponujeme. S žádostí o informace týkající se městského útulku Vám doporučujeme se obrátit na
Městskou policii města Brna, Štefánikova 112/43, 602 00 Brno; elektronická adresa podatelny:
podatelna.mpb@brno.cz ; ID datové schránky: scedv36.

-2Jelikož statutární město Brno, městská část Brno-střed nedisponuje Vámi požadovanými
informacemi a tyto informace se nevztahují k jeho působnosti, sdělujeme Vám tímto, že Vaše
žádost se, v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona, odkládá.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

