MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
Odbor vnitřních věcí
náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Vážená paní
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CJ MML 033804/20

Šťastná/485 243 777

18.2.2020

Vážená paní Krouman,
dne 11. 2. 2020 byla Magistrátu města Liberec doručena Vaše žádost o poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kde žádáte:
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) Na místním poplatku ze psů bylo vybráno:
- v období od 1.1. do 31.12.2019 2.522 tisíc Kč,
- v období od 1.1. do 31.12.2018 2.491 tisíc Kč,
- v období od 1.1. do 31.12.2017 2.695 tisíc Kč,
- v období od 1.1. do 31.12.2016 2.497 tisíc Kč,
- v období od 1.1. do 31.12.2015 2.455 tisíc Kč.
Ad 2) Náklady na Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec - ARCHA, které se stará jak o
opuštěná, zatoulaná a odebraná zvířata ze zájmových chovů, tak o zraněné a i jinak
handicapované živočichy z volné přírody, včetně vzdělávání škol a veřejnosti v daném oboru,
činily v roce 2018 – 4.843.003,85 Kč, v roce 2019 – 5.656.187,12 Kč.
Ad 3) Od roku 2006 je útulek (Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec - ARCHA)
organizační složkou Zoologické zahrady Liberec.
Ad 4) Centrum pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec – ARCHA. ARCHA provozuje kromě útulku
pro ztracená a opuštěná zvířata ze zájmových chovů, také stanici pro handicapované živočichy
volně žijící fauny ČR a v neposlední řadě služby ekologického vzdělávacího centra,
poskytujícího především školám vzdělávací programy v oblasti soužití lidí a zvířat. Archa také
Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

zajišťuje pro město Liberec a případně pro další smluvní partnery odchytovou a asanační
službu.

S pozdravem
Mgr. Lucie Šťastná v. r.
vedoucí oddělení komunikace a informací
odbor vnitřních věcí
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