
žÁnosr o INFoRMACE unčpNÁ RloĚ, zAsTupITELsTvu a pnrnnÁToRovl
srarurÁnníHo mĚsra pŘBnove olp zÁxoNA č. rcengg9 sB., o

svoBoDNnu pŘísrupu K INF,oRMAcítvt v arcruÁr,Nínn zNĚní
ryzrcxÁ osoBA ,

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Bydliště a kontaktní adresa - Ulice:

č.p.,

Město:

PSČ:

Telefon:
E-mail:

Komu je tato Žádost adresována: YáĚená Rada, Yáňené Zastupitelstvo aYťňený pan primátor,
Magistrát Statutárního města Přerova, Bratrská 709/34,750 |l Přerov 2, posta@prerov.eu

Podrobnosti k vyřízení žádosti: Informace mi prosím zašlete elektronicky na email; nežádám o
fyzické kopírovaní dokumentů ani o zasílání ve fuzické podobě poštou; pouze chci znát přesné
znění informací v daných dokumentech*vizníže. Děkuji.

Žadam dle dikce Zákona č. 10ó/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v aktuálním
znění o následující informace obsažené v dokumentech:

Zádáín o informace obsažené v originálech archivované úřední dokumentace ke všem výjimkám
z povinného Čipování psů ve Vašem městě, o kter,ých rozhodla Rada, Zastupitelstvo nebo jiná
Úřední osoba Vašeho města do data přijetí této mé žádosti ve smyslu Vaší městské vyhlášky č.
5/2008, ve znění vytrlášky ě. ll2010, ě. 9l20l0, ě. ll20l1 a pozdějších předpisů. Jde mi o
kompletní informace v anonymizovaných dopisech občanů žádajících o výjimky, stanoviscích
Ministerstva vnitra Ceské republiky, ale především o informace obsažené v odbornÝch
veterinárních zprávách a posudcích, které byly hlavním podkladem pro udělování všech
výjimek z povinného čipování včetně textu vlastních úředně udělených výjimek a související
diskuse v Radě a Zastupitelstvu. Všechny tyto veterinární posudkylzprávy, dopisy občanů,
uřadŮ, ministerstev a texty úředně udělených qíjimek z čipovíni aj. informace v předmětných
materiálech mi prosím zašlete na Email. Děkuji.

ZaŠlete mi prosím také na Email důvodovou zprávu, text diskuse v Radě a na Zastupitelstvu
včetně všech podkladových informací obsažených v materiálech, které posloužily k přijetí članku
Č. l, (2) ,,Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již trvale
oznaČeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení
mikroČipem provést," ve znění obecně závazné vyhlášky Vašeho města č. 512008, ve znění
vyhlášky č. 1/2010, č.9l20l0, č. ll20l1 a pozdějších předpisů,

Děkuji,
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