
 

Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor životního prostředí a dopravy

Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel. 271 071 611, fax 271 071 632

 

-A

Sp. zn.:

Dle rozdělovníku

Vyřizuj e/tel. :

Mgr. Věra Bidlová

vera_bidlova©pocernice.cz; 720 449 122

Počet listů/příloh: 3/0

Datum: 2. 8. 2021

 

. Dne 3. 8. 2016 bylo na základě kontrolního zjištění Městské veterinární správy V Praze a

Odboru životního prostředí a dopravy rozhodnuto o předběžném umístění 13 kusů psů do

útulku zřízeného městskou policií hl. m Prahy, ato z důvodu týrání zvířat podle

ustanovení § 27 odst. 1 písmeno b.) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti

týrání. Rozhodnutí o předběžné náhradní péči č. j. MCP320 12788/OŽPD/Čech s

anonymizovanými osobnímu udaji — viz příloha č. 1.

V dané věci obdržel Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 (dále jen

„OŽPD“) dne 15. 8. 2021 návrh Městské veterinární správy (dál jen „MěVS) na zvláštní

opatření — umístění zájmového zvířete do náhradní péče a současně podnět k projednání

přestupku podle § 27 odst. 1 pism. b) zákona č. 246/ 1992 Sb. na ochranu zvířat proti

týrání a současně odborné vyjádření MěVS podle § 24a odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb. na

ochranu zvířat proti týrání. (viz příloha č. 2).

Na základě výše uvedeného bylo dne 24. 8. 2016 s chovatelkou zahájeno řízení o

přestupku a tato byla předvolána k ústnímu jednání. Vzhledem k tomu, že se z ústního

jednání chovatelka omluvila, byla opětovně předvolána.

Na základě žádosti OŽPD bylo odborné vyjádření MěVS doplněno dne 14.10.2016 (viz

příloha č. 3).

Ve věci bylo vydáno rozhodnutí, podle něhož se chovatelka dopustila přestupku týrání

zvířat (Viz příloha č. 4) a za tyto přestupky se byla uložena pokuta ve výši 20 000 Kč,

zákaz chovu zvířat v zájmovém chovu po dobu 3 let a dále propadnutí týraného zvířete

státu. Viz příloha č. 4 — rozhodnutí OŽPD č. j. MCP20 020449/2016/OŽPD/Sv.

Chovatelka se proti rozhodnutí v zákonné lhůtě odvolala k Odboru ochrany prostředí

MHMP. OŽPD předal 27. 1. 2027 celý spis odvolacímu orgánu a současně vyrozuměl

chovatelku a jejího právního zástupce o předaném odvolání. Dne 6. 6. 2017 Odbor

ochrany prostředí MHMP napadené rozhodnutí změnil takto:
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Chovatelku uznává vinnou ze spáchání přestupku a ukládá jí pokutu ve výši 20 000 Kč,

ukládá se jí zákaz chovu zvířat V zájmovém chovu po dobu 1 roku a dále propadnutí

týraného zvířete. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. 6. 2017 (viz příloha č. 5)

Dne 27. 6. 2017 byl pes chovatelky, který propadl státu, předán Úřadu pro zastupování

státu ve věcech maj etkových.

Ze 13 psů předběžně umístěných do útulku V pražské Troji byl pouze 1 pejsek

chovatelky. Tento pejsek propadl státu — Uřadu pro zastupování státu ve věcech

majetkových - viz odpověď v bodu 6.

7. 12 pejsků bylo jiných majitelů, nepatřilo chovatelce. Z těchto 12 pejsků bylo 9 vráceno

majitelům, které se podařilo v průběhu řízení identifikovat. Zvířata jim byla navrácena,

protože jejich majitelé prokázali, že o nevhodných chovatelských podmínkách, kterým

byli jejich psi vystaveni u chovatelky, nevěděli nebo že svěřili psy chovatelce v dobré

víře. Majitelé zaplatili při vyzvedávání zvířat náklady na předběžnou náhradní péči o své

psy přímo V utulku.

8. Protože byl chovatelce zakázán chov a nepodařilo se dohledat majitele 3 psů, vyvěsil

OŽPD po dobu 2 měsíců na úřední desku vyhlášení nálezu 3 zvířat. Po sejmutí vyhlášení

nálezu zvířete vydala samospráva MČ Praha 20 zastoupená tehdejší starostkou paní

Hanou Moravcovou prohlášení, že nemá zájem být vlastníkem nalezených zvířat. Toto

prohlášení bylo spolu s vyhlášením nálezu zvířete s vyznačenou dobou vyvěšení a

sejmutí z úřední desky zasláno Útulku Městské policie hl. m. Prahy v Troji. Následně

propadli tito 3 pejsci státu.

9. Chovatelka požádala o vystavení splátkového kalendáře, aby mohla uhradit pokutu a

náklady za náhradní péči. Bylo jí vyhověno.
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