
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KUNRATICE 
UŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
K Libuši 7, 148 23  Praha 4 - Kunratice 

 

Telefon: 244 102 222                                                         ID DS: cxnbudp 

e-mail: voriskova@praha-kunratice.cz  

Bankovní spojení: ČS Praha 4, č.ú. 2000690389/0800      IČO: 002 31 134  DIČ: CZ00231134 

 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím v platném znění doručené nám prostřednictvím DS dne 11.2.2020 

týkající se 

 

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. 

 

 

 

ad 1) Výnos z poplatků za psa v Kč: 

Rok Příjem z poplatku Odvod Hl.m.Praze Výnos z poplatku 

Městská část  

2015 264.879,- Kč   66.220,- Kč 198.659,- Kč 

2016 242.035,- Kč   60.059,- Kč 181.976,- Kč 

2017 216.519,- Kč   54.130,- Kč 162.389,- Kč 

2018 207.342,- Kč   51.636,- Kč 155.706,- Kč 

2019 324.240,- Kč   80.160,- Kč 244.080,- Kč 

 

 

ad 2) a 3) 

Dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace 

vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že Městský útulek je v Hlavním městě 

Praze ve vlastnictví i správě Hlavního města Prahy a provoz útulku zajišťuje Městská policie 

a Městská část Praha-Kunratice vlastní útulek nemá a ani provozuje,  n e v z t a h u j e   se 

část Vámi požadované informace k působnosti Městské části Praha-Kunratice.  Z tohoto 

důvodu Úřad Městské části Praha-Kunratice Vaši žádost o poskytnutí informací v tomto 

bodu dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odkládá.  

 

 

 

Naše čj.: 

 

 

MC P-KU 532/2020 

Datum: V Praze dne 18.2.2020 

Vyřizuje: 

 

Jitka Voříšková/tel. 244 102 222 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění a sdělení o částečném 

odložení žádosti.  



ad 4)  V hlavním městě Praze péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli v případech týrání 

zvířat zajišťuje pro hlavní město Prahu Útulek HMP viz http://upozpraha.cz . Městská část 

Praha-Kunratice pouze hradí útulku náklady na takto odebraná zvířata v jejím katastru. 

 

 

Nad rámec Vámi požadované žádosti o informaci ještě sděluji, že roční náklady jen na 

pořízení košů na psí exkrementy, vyprazdňování košů, doplňování sáčků a jejich nákup činí 

ročně v průměru částku 260.000,- Kč. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Jitka   V o ř í š k o v á  

tajemnice ÚMČ Praha Kunratice 

 

http://upozpraha.cz/

