Žádost o poskytnutí informace
podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)

Obecní úřad Česká Kubice
Česká Kubice 82
345 32 Česká Kubice

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:
Platné Obecně závazné vyhlášky ObÚ/MěÚ a povinnosti
Dobrý den, obracím se na vás s následující prosbou o odpověď. Odpověď žádám zaslat výslovně
v elektronické formě prostřednictvím datové schránky, viz uvedené kontaktní údaje. Dále vás
žádám o zaslání úplné kopie tohoto samotného podání, vč. všech příloh. 1 Máte vydanou svou
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, dále obecně závazné vyhlášky obce,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro
volné pobíhání psů v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů tady žádám o zaslání k nahlédnutí
o poskytnutí dokumentu uvedených Obecně závazné vyhlášky. Dále žádám o sdělení
právního předpisu který ustanovuje a upravuje tyto uvedené Obecně závazné vyhlášky. Od 1.
ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost
označovat psy na území České republiky mikročipem. Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této
zákonné povinnosti? Který místně příslušný správní orgán z hygienického hlediska dozoruje nad
veterinárními záležitostmi. Děkuji vám předem za vyřízení a za odpověď. Zůstávám s pozdravem
a přeji vám hezký zbytek dne.
Statistické údaje: Označte křížkem
Pošta: Ano/Ne, Škola: Ano/Ne, Zdravotnické zařízení: Ano/Ne, Policie: Ano/Ne, Kanalizace
(ČOV): Ano/Ne, Vodovod: Ano/Ne, Plynofikace: Ano/Ne
Údaje o žadateli – fyzické osobě:1
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:
(příp. adresa bydliště, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu)
Adresa pro doručování, je-li odchylná od adresy trvalého pobytu nebo bydliště:
V . . Čebín. . . . . . . . . . . . . . . dne . 06. 12. 2020. . . . . . .

podpis žadatele: .

1 Struktura údajů vychází z § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.).

...

Příloha k žádosti č.: 1b)
Naše čj.: ČBBOO-603606/2020-Flo.
Číslo spisu:
Číslo jednací:
Datum podání původní žádosti:

Za Úřad - Podatelna přijal:

....................................…....................................................................................………………………………………….
datum,
jméno a příjmení pracovníka,
jeho funkce,
odbor Úřadu
podpis
1. Struktura údajů vychází z § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.).

Oficiální kontaktní údaje:
Narozen 2
Adresa:

Elektronická adresa:
ID datová schránka: (

