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evidence chovatelů psů - změna údajů
Vážení,
z důvodu personální změny na odboru živnostenském a občanskosprávním Magistrátu hl.
m. Prahy, oddělení sekretariátu a živnostenského rejstříku, kde je prováděna evidence
chovatelů psů dle vyhlášky hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění
pozdějších předpisů, Vám sdělujeme nové údaje:
MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, II. patro, místnosti č. dv. 231a; 231b a 234.
Návštěvní dny: pondělí 12:00 – 17:00 hodin, středa 8:00 – 18:00 hodin. Registrační kartu
chovatele psa, odhlášení z evidence, změnu adresy majitele apod. lze zaslat poštou nebo
na některý z uvedených kontaktních e-mailů, příp. prostřednictvím datové schránky hl. m.
Prahy č. 48ia97h.

1/2

 Klára Nováková

tel. 236002257, e-mail: klara.novakova@praha.eu

 Helena Tichá

tel. 236002392, e-mail: helena.ticha@praha.eu

 Jana Míková

tel. 236003102, e-mail: jana.mikova@praha.eu

 Marek Jančík

tel. 236002254, e-mail: marek.jancik@praha.eu

 Markéta Třešňáková

tel. 236002317, e-mail: marketa.tresnakova@praha.eu

Sídlo: M ariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h
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 vedoucí oddělení sekretariátu a živnostenského rejstříku:
Mgr. Zuzana Ondrušová tel. 236002230, e-mail: zuzana.ondrusova@praha.eu

Pro Vaši informaci dále uvádím i odkazy na www stránky města, kde jsou další údaje a
také k příp. využití formulář „Registrační karta chovatele psa“:
 http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/elektronicka_pod
ani/publish-portal-cz-home-zivot_v_praze-jak_si_zaridit-zivotni_prostrediregistrace_zviratZS295.html

 http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/poplatky/mistni_popl
atek_ze_psu.html

 http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/elektronicka_pod
ani/publish-portal-cz-home-zivot_v_praze-jak_si_zaridit-zivotni_prostrediregistrace_zviratZS296.html

 http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/elektronicka_pod
ani/publish-portal-cz-home-zivot_v_praze-jak_si_zaridit-poplatkymistni_poplatkyZS318.html

Děkuji za spolupráci

JUDr. Eva N o v a k o v á
ředitelka odboru živnostenského a občanskosprávního MHMP
podepsáno elektronicky
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