ŽIVOTNÍ SITUACE
Pojmenování (název) životní situace

Evidence trvale označených psů a jejich chovatelů

Základní informace k životní situaci

Chovatel psa chovaného na území města Šternberk je
povinen psa staršího 6 měsíců nechat trvale označit
elektronickým čipem (ISO 11784 a 11785) nebo tetováním
(pokud pes není již trvale označen) a přihlásit se do
evidence chovatelů trvale označených psů, kterou vede
Městský úřad Šternberk.
Trvalé označení psa mikročipem provede na žádost
chovatele odborně způsobilá osoba.
Chovatel psa chovaného na území města Šternberk
Městský úřad Šternberk, Radniční 80/18,
785 01 Šternberk, odbor finanční, 3. podlaží,
Jitka Lindušková tel. 585 086 246
e-mail: linduskova@sternberk.cz
pondělí a středa: 8.00–11.30, 12.30–17.00,
ostatní dny po předchozí domluvě
- Doklad totožnosti chovatele psa
- potvrzení o provedení označení psa, vydané odborně
způsobilou osobou
- čárový kód s číslem mikročipu
V případě přihlášení psa současně do evidence místního
poplatku ze psa je možné použít formulář
- Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
Označení psa se provádí na náklady chovatele psa
Zavedení do evidence se vyřizuje obratem
- E-podatelna: pro podávání oficiálních písemností
opatřených zaručeným elektronickým podpisem
- linduskova@sternberk.cz : pro získávání informací
Chovatel psa je povinen se přihlásit do evidence do 30 dnů
ode dne označení psa nebo do 30 dnů ode dne, kdy se stal
chovatelem psa. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení
chovu psa
Obecně závazná vyhláška Města Šternberka č. 5/2010/vyhl.
k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů
Zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů
Označení psa elektronickým čipem, v případě uložení
sankce její plnění
Sankce ve smyslu § 27odst. 10 písm. c) zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit

Jaké doklady a dokumenty jsou k vyřízení potřeba

Formuláře
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Elektronická forma vyřízení
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Jaké jsou související předpisy
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
povinností
Nejčastější dotazy k životní situaci
Další informace
Informace o popisovaném postupu je možné získat také
z jiných zdrojů a v jiné formě
Za správnost návodu odpovídá
Kontaktní osoba
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
Popis byl naposledy aktualizován
Datum konce platnosti popisu

Finanční odbor
Ing. Ivana Janošíková, vedoucí finančního odboru
20.07.2017
01.02.2019
Konec platnosti návodu není stanoven.

