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Městský úřad Strakonice 

Odbor životního prostředí  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
Naše č. j.: MUST/031858/2022/ŽP/šťa  

Sp. zn.: SZ MUST/031291/2022/2 Žadatel 

  ……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

Vyřizuje: Ing. Petr Šťastný ……………………………. 

Telefon: 383 700 336  

E-mail: petr.stastny@mu-st.cz  

   

Datum: 28.07.2022  

Vypraveno: viz otisk razítka na poštovní obálce, nebo časový 
údaj na obálce datové zprávy 

 

  

 
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel dne 24. července 2022, Vaši žádost 

o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, o zodpovězení 
následujících otázek: 

 
1.  Jak má Město Strakonice zajištěnou péči o kočky? 

2.  Kolik prosím dělá ve Strakonicích náklady na jednoho psa na den? 

3. Žádala jsem o vyčíslení finanční částky, kterou vydalo Město Strakonice v posledních letech. 
4. Dotazovala jsem se, kolik koček bylo vyhlášeno na úřední desce Města Strakonice. 

5.  Kdo zodpovídá za administrativní úkony, dodržování výše popsaného zákona a evidenci 
nalezených zvířat ve Strakonicích ??  

6.  Pan ………………………… mi píše, že před tím, než začala pečovat o kočky ve Strakonicích, mělo Město 

Strakonice tento problém plně ve své režii? 
 Jak se pan …………………………… může odkazovat na Český svaz zahrádkářů, který měl kočky řešit? 

Tento svaz měl s Městem smlouvu? 
ČZS mělo útulek pro kočky? 

ČSZ mělo osvědčení k odchytu? 

Město Strakonice mělo někdy kočičí útulek? 
Co to prosím pan ……………………odpovídá za fabulace? 

7.  Pokud město nemá povinnost se o kočky starat, podle jaké výjimky tedy prosím? 
 

1) V současné době, a to po dohodě s městem, tuto činnost provádí paní ………………………….  
2) V současné době náklady na jednoho psa a den činní 254,10,- Kč s DPH. 

3) V roce 2020 město Strakonice uhradilo za kastrace koček, ošetření proti parazitům včetně 

zajištění pooperační péče částku 82400,-Kč s DPH, v roce 2021 částku 45550,-Kč s DPH.  
V letošním roce nebyla dosud žádná částka fakturována, přestože úkony již proběhly. 

4) Žádné. 
5) Odbor vnitřních věcí a odbor životního prostředí.   

6) Ano, město Strakonice mělo plně ve své režii odchyt koček, kastraci, pooperační péči, včetně 

adopce nebo vypuštění do lokality z níž kočka pocházela. Město Strakonice kastrovalo kočky 
od roku 2008. V roce 2008 odchyty prováděl na základě smlouvy pan 

……………………………………………., který měl oprávnění odchytu koček od Krajské veterinární správy 
pro Jihočeský kraj a tuto činnost vykonával v předchozích letech pro město Tábor. Pooperační 

péče jim byla poskytována městem Strakonice v areálu  Českého svazu chovatelů, Základní 
organizace I., se sídlem Podsrpenská 339, 38601  Strakonice, kde mělo město Strakonice 

pronajatou halu a potřebné zázemí. Od roku 2009 kočky odchytávala Městská policie Strakonice 
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a pooperační péči jim byla nadále poskytována v areálu Českého svazu chovatelů 

ve Strakonicích. Do haly měli přístup ochránci koček a zájemci o adopci kočky po předchozí 

domluvě na městě Strakonice. Dost často se stávalo, že ochránci koček bojovali proti kastraci 
s obavou, že se jich město bude zbavovat. Vypouštění koček probíhalo po rekonvalescenci 

za přítomnosti osob, které je v dané lokalitě krmili. Prostory k zajištění pooperační péče byly 
schváleny v té době  Krajskou veterinární správou pro Jihočeský Kraj, Inspektorátem 

ve Strakonicích, se sídlem Písecká 1114, 38626  Strakonice, která prováděla pravidelné kontroly.  
 

Na český svaz zahrádkářů jsme nikdy neodkazovali, město s ním nemá smlouvu k odchytu. 
Informace o případném útulku ČSZ město Strakonice nemá. Ani o osvědčení k odchytu. Město 

Strakonice nemělo kočičí útulek. 

 
Veškeré informace, které jsou zde uvedeny, jsou pravdivé. Naopak z vaší strany je nám 

podsouváno, že povinnosti přenášíme na Český svaz zahrádkářů. Veškeré odpovědi jsou 
i písemně doložitelné v archivu životního prostředí. 

 
7) Město Strakonice nemá žádné výjimky. Město Strakonice postupuje při nálezu věci podle 

současných právních předpisů (víme, že živé zvíře není věcí, ale ustanovení o věci se na živé 

zvíře použijí obdobně) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 

 
S pozdravem 

 

 
 

„otisk úředního razítka“ 
 

 
 

Ing. Jaroslav Brůžek  

vedoucí odboru životního prostředí 

 

 
Rozdělovník: 

 
Obdrží 

- adresát (datovou schránkou)  

- vlastní 2x 
 


