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Sp. zn.: Datum:

SZ MCP20 014303/2019 1. 8. 2019

Věc: Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. - kočky chovatelky koček v bytě BD Božanovská
2343/12, Praha - Horní Počernice

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 (dále jen „OŽPD) jakožto orgán státní správy věcně
a místně příslušný ve věci ochrany zvířat proti týrání podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze, v platném znění, ve smyslu ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“) vydal
rozhodnutí č.j. MCP20 021448/2018/OŽPD/Bid dne 5. 11. 2018, které nabylo právní moci 5. 12. 2018.
V rozhodnutí je uloženo zvláštní opatření - snížení počtu koček na 10 kusů a to do 5 měsíců od nabytí
právní moci rozhodnutí.

Dne 26. 4. bylo chovatelce koček oznámeno, že se 6. 5. 2019 od 16.30 uskuteční kontrola plnění
rozhodnutí č.j. MCP20 021448/2018/OŽPD/Bid za účasti OŽPD a zástupce Městské veterinární správy
(viz příloha č. 1). Chovatelka vpustila zástupce obou institucí do chodby bytu, kde předvedla 10 ks koček
(podrobnosti a fotodokumentace viz přiložený protokol uvedený jako příloha č. 2). Městská veterinární
správa sepsala na místě svůj vlastní protokol, k němuž měla chovatelka právo se vyjádřit. Zdali jej
schválila či nikoli není OŽPD známo.

Městská veterinární správa zajistí u chovatelky koček i kontrolu následnou.

Další OŽPD známé skutečnosti:
Chovatelka koček vytopila byt rodiny bydlící přímo pod ní. Dne 25. 3. 2019 měla u chovatelky koček
proběhnout předem ohlášená kontrola Hygienické stanice hl. m. Prahy za účelem odběru
mikrobiologických vzorků z podlah. Kontrola Hygienické stanice hl. m. Prahy nebyla vpuštěna do bytu,
přestože to chovatelka koček předem telefonicky přislíbila (protokol Hygienické stanice hl. m. Prahy a
průvodní dopis k němu – viz příloha č. 3). Pro podrobnosti je nutné obrátit se na Hygienickou stanici hl.
m. Prahy

Výše uvedené skutečnosti sdělil OŽPD dne 2. 7. 2019 ve svém dopise MCP20 012492/2019/OŽPD/Bid
též veřejnému ochránci práv (viz příloha č. 4), který si je vyžádal dopisem č.j. KVOR-29705/2019 ze dne
27. 6. 2019.

Věra Bidlová
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy



 
 
Přílohy:  

1. Oznámení o kontrole plnění zvláštního opatření uloženého rozhodnutím č. j. MCP20 
021448/2018/OŽPD/Bid 

2. Protokol o kontrole plnění zvláštního opatření uloženého rozhodnutím č. j. MCP20 
021448/2018/OŽPD/Bid 

3. Průvodní dopis k protokolu a protokol o kontrole č. j. HMSHP 16587/2019 
4. Odpověď na dotaz Veřejného ochránce práv č. j. MCP20 012492/2019/OŽPD/Bid 

s anonymizovanými osobnímu údaji 

 
 
Rozdělovník: 

1. Bytové družstvo Božanovská I, Božanovská 2345, 193 00 Praha – Horní Počernice,  
IČO: 284 35 885, zastoupené Bc. Markem Řehořem, předsedou  
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