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PoskYtnutí informace 're smy§lu zákona ě.l06tl9gg §b., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějŠích předpisŮ,

Vážený pane,

na základě VaŠÍ žádosti doručené nám dne 07.01.2016 pod čj.: MMPrl0O2530l20I6/OElBar
o Po§kYtnutí informací ve smyslu zákona č. t06ll9g9 Sb., o svobodnóm přístupu k informacím,
ve Znění PozdějŠÍch předpisŮ, týkající se výjimky z povinného čipování psů, sdělujeme následující:

Povinné Čipování psŮ je na tlzemi statutárního města Přerova (dále jen ,,město'o) zavedeno od
01.01.2009, kdy nabyla účinnost Obecně závazná vyhláška č.512008 o trvalém označování psů,
kterou vydalo Zastupitelstvo města Přerova dne 08.12.2008 (dále jen ,,OZY č. 512008"). oa te
doby byla tato obecně závaznávyhlráška třilíát novelizoviána.

Obecně závazná vyhláška č. 512008 o trvalém označovánípsů, ve znéní pozdějších předpisů, se dle
Članku 1 odst. 2 vztahuje na všechny chovatele psů chovaných na území města, s výjimkou
chovatelů psů, jejichž psi se naúzemí města zdrh4í po dobu kratší než 30 dnů.

Dle Článku 3 odst. I OZY č. 5/2008 je chovatel psa chovaného na územi města povinen psa staršího
3 měsícŮ nechat trvale oznaěit mikročipem vsouladu snormami ISO 11784 a 11785 sčeským
národním kódem (203), kteqý odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nejpozději však
do 7 měsícŮ stiáří psa. V případě, že chovatel se stal chovatelem psa staršího 7 měsíců a pes není
trvale označen ve smyslu této obecné závazné vyhlášky, je povinen jej nechat trvale ozfiačit
mikroČipem do 30 dnů ode dne, kdy se stal jeho chovatelem. Obecné závazná vyhláška v tomto
znění ukládá chovateli povinnost nechat označit mikročipem každého psa, který dosud nebyl
oznaČen tj. vČetně psa, ktery byl tetovtin. Rovněž nestanoví možnost zproštění této povinnosti ze
zdravotních důvodů psa (nemoc, staří).
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Ke změně doŠlo první novelizací tj. dnem 02.05.2010, kdy nabyla účinnost obecně závaznávYhláŠka Č' 1/2010, kterou se mění obecnc závaznáuyrriásr.u'ě. 5/2óOso ,*ure* označování psů,vydaná Zastupitelstvem města Přerova dne l2.04.2oro-fiar" jen ,,OZY t,.- 1-1z[t0*) a jenž výšeuvedené znění Člránku 3 odst. 1 doplnila 
" ;Á;;i ň.Ju chovatelg povinnosti označit psamikroČiPem, Pokud se stal chovatelJm psa již trvale áačeného, nebo u jehož psa nelze dlePotvrzení veteriniárního lékaře trvalé oznaEení *it oeip"* provést. Touto úpravou je respektovánodborný názor veterinárního lékaře , jenž^o"oul"oipri'Till"_čiq"m ,redoporučí a současně jezachovén soulad s ustanovením § 13b od st. 2 zál<onu i. z,qeng92 Šb., nu o"ti*u zvířat, ve zněníPozdějŠÍch PředPisŮ, Y.3ě-' j" 'nj. 

uvedeno, ze povirrnost chovatele irvale oznaěitpsa stanovenáv obecně závazné vyhlášce se nevztahuje na psa, kteý jižbyl označen.

Na základě doplněného ustanovení 3 odst. l dle OZV ě. l/20l0 je chovatel v případě,, že chce

|*_". 
je taková, že žádné 

'ffi3iffi fi f i;tr*.*ffi- j"ďňříslušnéhá.r,ouut.i""i,á";"'.Íffi ":ffi ;';Jilfr ischválené výjimky ve vyhlášcÓ.

S pozdravem

Dle PoŽadavku Vám ?*!|T" vPříloze.část_předlohy pro jednání Zastupitelstva města přerova,která se týkala azv é, 5/2008 a'část předloťy týkajic i'ie ózv č. ll201b,v nichž jsou uvedenyinformace, které Přispěly ke schválení. obou ,r}rrrat"t a obsahují informace, které jsou Vrárni

f,ť*J*Y, 
Současně zasíláme text diskus. k;řij.ř Ózv e. řnorc na Zastupitelstvu města
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