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Ing. Dagmar Včeláková
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email: starosta@mostek.cz

dne: 8. 2. 2021

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
Obecní úřad Mostek obdržel dne 5. 2. 2021 žádost paní Lenky Pokorné, Jandov 821, 675 31 Jemnice,
v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, o
poskytnutí informace o smluvním umisťování nalezených a zatoulaných psů do útulku Dvůr Králové nad
Labem majitele p. Antonína.
K žádosti sděluji následující:
Na základě Vašeho požadavku podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, k umisťování psů nalezených a zatoulaných psů do útulku ve Dvoře Králové nad Labem
sděluji:
Bod 1) Obec Mostek nemá smluvně zajištěno umisťování nalezených a zatoulaných psů s útulkem ve
Dvoře Králové nad Labem. Vyskytne-li se potřeba umístit nalezeného psa, je tato situace řešena
individuálně. V případě nutnosti umístění psa, je sepsána smlouva na konkrétní zvíře.
Bod 2)
a) Ke dni 8. 2. 2021 nejsou Obcí Mostek umístěny ve výše jmenovaném útulku žádní psi.
b) Vzhledem k tomu, že nemáme smluvně zajištěno umisťování námi předaných psů útulku, není nám
známo, zda má útulek povinnost veřejně inzerovat umístěné psy na internetu.
c) V roce 2020 byl psímu útulku ve Dvoře Králové prostřednictvím Policie ČR předán dne 28. 8. 2020
jeden pes (fenka), kříženec, barva hnědočerná s bílou náprsenkou. Tento pes byl druhý den vyzvednut
majitelkou, která zároveň uhradila veškeré náklady spojené s umístěním do útulku. Jiný pes v roce
2020 nebyl do útulku ve Dvoře Králové Obcí Mostek předán.
c) Není nám známo, že by došlo k úhynu zvířete námi umístěného psa do útulku ve Dvoře Králové.
d) Při umístění psa do útulku ve Dvoře Králové je nám neprodleně předána informace o předání psa
majiteli včetně zaslání protokolu o navrácení psa původnímu majiteli.
Vzhledem k tomu, že všechny umístěné psy si neprodleně vyzvedli jejich majitelé, nelze se z naší
strany vyjádřit k efektivnosti práce útulku při hledání nových domovů a umisťování psů do nových
rodin.
Podle § 5 odst. 3 zákona o informacích bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce Obecního úřadu Mostek - Informace 2021-1
(https://www.mostek.cz/obec-1/povinne-informace/).
S pozdravem

Ing. Dagmar
Včeláková
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