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VÁŠ DOPIS č.j.:   
ZE DNE:     20.6.2013 
NAŠE č.j.:            OKS/54089/Md /2013/ 

POČET LISTŮ DOPISU: 1 

  
VYŘIZUJE:   Madecká 

TEL: 596 803 124 

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: madecka.lenka@havirov-city.cz 

  

DATUM: 2013-06-26 

 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

  

Vážený pane             , 

  

na základě Vaší žádosti ze dne 20.6.2013 postupujeme požadované informace ve vyplněné 

tabulce, která byla součástí  Vašeho dopisu.    

  

S pozdravem  

 

 

 

Ing. Jiří Revenda, v.r. 

vedoucí odboru komunálních služeb 

 

 

 

 

 

 

 
 

Příloha:   1 

Počet listů přílohy: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Služba 
Název subjektu 

poskytujícího službu 

IČ subjektu 

poskytujícího službu 

Datum vypršení 

platnosti a 

účinnosti 

smlouvy 

Svoz komunálního 

odpadu 

Technické služby 

Havířov a.s. 
25375601 doba neurčitá 

Svoz separovaných 

odpadů 

 

Technické služby 

Havířov a.s. 
25375601 doba neurčitá 

Svoz 

velkoobjemových 

odpadů 

 

Technické služby 

Havířov a.s. 
25375601 doba neurčitá 

Svoz nebezpečných 

odpadů 

 

Technické služby 

Havířov a.s. 
25375601 doba neurčitá 

Zimní údržba 

komunikací 

 

Technické služby 

Havířov a.s. 
25375601 doba neurčitá 

Letní údržba 

komunikací 

 

Technické služby 

Havířov a.s. 
25375601 doba neurčitá 

Údržba veřejné 

zeleně 

 

Ing. Karel Kotula 

Zdeněk Hečko  

 

11562978 

46146377 

doba neurčitá 

doba neurčitá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/27/2013 - odpověď ze 14. 10. 2013  

VÁŠ DOPIS Č.j.:    

   

   
 

ZE DNE:  07-10-2013    

NAŠE Č.j.:  S/Org/84965/Bt/2013            

POČET LISTŮ DOPISU:  1   

    

VYŘIZUJE: Bálintová Renata    

TEL: 596 803 208   

FAX: 596 803 350   

E-MAIL: balintova.renata@havirov-city.cz   
    

DATUM: 14-10-2013   

 Sdělení K Vaší  žádosti ze dne 7. 10. 2013 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., O 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  Vám  sdělujeme,  že informace, 

týkající se místního poplatku ze psů za  rok 2002  jsou podle zákona o archivnictví a spisové službě 

skartovány.  V elektronické podobě rok 2002 evidován také není, protože jsme v tomto období 

používali jiný operační systém.V průběhu roku 2012 vznikly na  místním poplatku ze psů  pohledávky 

ve výši 2.338.655,- Kč,uhrazeno bylo 2.282.424,- Kč.K 31.12.2012 bylo evidováno 6.413 poplatníků, 

po roční uzávěrce se jejich stav snížil na 5.700(úbytek z důvodu odstěhování držitelů psů,  darování 

nebo exitu psů).Členění podle kategorií k účetnímu období neevidujeme, takže informace o množství a 

typech  poplatníků  za rok  2012 nemáme k dispozici.Tuto informaci Vám můžeme poskytnout jen 

z aktuálního stavu  evidovaných  držitelů psův daném účetním období, tedy ke dni  14.10. 2013  

evidujeme 6.811 držitelů psů, z toho je  poplatníků v bytové zástavbě  :  1.521  poživatelů důchodu :  

3.546 v rodinných  domcích: 1.054osvobození ( ZTP-P apod.) : 167ukončení v průběhu roku:  

523  Sazby poplatku činí ročně: 1. Kč 1.100,- za prvního psa  v bytové zástavbě    Kč 1.650,- za 

druhého a každého dalšího psa 2. Kč 200,- je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, 

vdovského nebo vdoveckého                   důchodu,který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo 

poživatel sirotčího důchodu;     Kč 300,- za druhého a každého dalšího psa 3. Kč 300,- za prvního psa 

drženého v rodinném domě  

    Kč 450,- za druhého a každého dalšího psa  

 

Ing. Jiřina Zvěřinská  

vedoucí organizačního odboru  
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