
Podatel: 

 

 

Žádost o poskytnutí informací  
Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o 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? 

Prosím o poskytnutí výše požadovaných informací do datové schránky. 

 ID: . Za poskytnutí informací předem děkuji. 

 

 



 

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov 

Národního odboje 794/15 

400 03 Ústí nad Labem 
 

TAJEMNÍK 

Telefonní ústředna: +420 475 273 910         IČ: 00081531 
Identifikátor datové schránky: sbzbn22         DIČ: CZ00081531 

E-mail: podatelna.strekov@mag-ul.cz      www.strekov.cz 
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Váš dopis č.j.: 
ze dne: 11. 2. 2020 

 

Naše č.j.: OS/KT/692/2020/PribH 

Vyřizuje: Hana Přibylová 

Telefon: 475 273 926 

E-mail: hana.pribylova@mag-ul.cz 

 

V Ústí nad Labem dne: 25. 2. 2020 

 

 

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

, 

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, doručené Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov dne 11. 2. 2020, 

v níž žádáte o informace: 

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

2) Kolik činí náklady na městský útulek ročně? Resp. útulek / zařízení, které zajišťuje péči o zatoulané 

či odložené psy a případně jiná zvířata?, 

3) Kdo je provozovatelem útulku? 

4) Který subjekt zajišťuje pro město péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli v případech týrání 

zvířat? 

Vám sděluji následující: 

Ad 1)  2019: 321.454,61 Kč; 2018: 357.008,07 Kč; 2017: 380.897,71 Kč; 2016: 380.121,46 Kč; 2015:      

 421.007,34 Kč, 

Ad 2) nepřísluší, viz bod 3, 

Ad 3) Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace; IČ 00081582, Ústí nad Labem-

 Neštěmice, Krásné Březno, Drážďanská 454/23, 

Ad 4) viz bod 3. 

 

Výše uvedené údaje v bodě 1) jsou pouze za Městský obvod ÚL – Střekov, nikoliv za celé statutární město 

Ústí nad Labem. 

 

S pozdravem, 

 

Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička, Ph.D. 

tajemník 

 

 

 

 

Vypraveno IDDS: 




