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Žádost o prominutí poplatku za péči o odebraného psa

Porada vedení doporučuje
Radě města Trutnova přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
neschvaluje
01.01
prominutí poplatku panu Liboru Machovi za péči o odebraného psa za
období od 20.03.2020 do 27.04.2020 ve výši 4.680,00 Kč.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Dne 26.03.2020 obdržel Odbor životního prostředí Městského úřadu Trutnov podnět Státní veterinární
správy jako orgánu ochrany zvířat podle § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat
proti týrání, v platném znění, k projednání porušení tohoto zákona, kterého se dopustil pan Libor Mach,
nar. 10.11.1964, Úpická 337, 542 34 Malé Svatoňovice na svém psu – kříženci ridgebacka. Zároveň
bylo navrženo umístění psa do předběžné náhradní péče. Rozhodnutím Odboru životního prostředí
Městského úřadu Trutnov ze dne 27.03.2020 bylo zvíře jmenovanému odebráno a v rámci předběžné
náhradní péče umístěno do Útulku pro opuštěné a zatoulané psy, jehož provozovatelem je město
Trutnov. Za protiprávní jednání byla majiteli zvířete uložena pokuta, za umístění zvířete v útulku
vyčísleny náklady ve výši 4.680,- Kč.
Dne 15.05.2020 obdržel Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, podání pana Libora Macha
označené jako Informace o hospitalizaci a odvolání proti příkazu ze dne 06.04.2020. Správní orgán
vyhodnotil podání podle obsahu jako žádost o prominutí pokuty a poplatků spojených s odebráním psa.
K možnosti prominutí pokuty bylo žadateli sděleno, že není možné pokutu prominout, neboť rozhodnutí
o uložení pokuty je již pravomocné, a žadateli byla nabídnuta možnost uhrazení pokuty formou splátek.
K možnosti prominutí poplatků spojených s péčí o zvíře za období od 20.03.2020 (skutečný datum
umístění psa v útulku) do 27.04.2020 (zvíře se následující den, tedy v den nabytí právní moci
rozhodnutí o propadnutí zvířete, stalo majetkem státu a jeho pobyt hradí Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových) bylo sděleno, že rozhodnutí přísluší radě města.

Příloha
Žádost o prominutí poplatku
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