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Městský úřad Strakonice 

Odbor životního prostředí  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
  

  
Naše č. j.: MUST/013331/2021/ŽP/šťa  

Sp. zn.: SZ MUST/012410/2021/2 Žadatel 

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

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

Telefon: 383 700 336  

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

   

Datum: 01.04.2021  

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. března 2021, Vaši žádost 

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

 
1. Přijímáte od občanů nálezy toulavých, zraněných, opuštěných koček, koťata? Vedete 

evidenci, vyhlašujete nálezy koček na úřední desce, aby je mohli případně najít 

původní majitelé?. 
2. Máte vlastní útulek pro kočky nebo smlouvu s nějakým dalším subjektem, kam kočky 

předáváte ? Pokud ano, prosím název útulku. 
3. Jakou finanční částku vydala obec v minulém roce, event. předchozím roce, za péči 

a veterinární ošetření za toulavé kočky. 

4. Má obec kastrační program jako prevenci, aby se nemnožily toulavé kočky po obci? 
5. Jsou u Vás v obci občané, kteří se dopouští týrání zvířete - tj. topení, pálení nebo jiné 

usmrcování koťat? Jak to prosím řešíte? 
6. Provádíte v obci nějakou formou osvětu pro občany, aby kastrovali svoje kočky, které pouští 

ven? Pokud ano, jakou ? 

  
1) V současné době, a to po dohodě s městem, vede evidenci paní ………………………….. 

2) Útulek pro kočky nemáme. Byla vedena jednání s městy Písek a Milevsko o společném postupu 
při zřízení útulku pro kočky. Tato jednání, však nebyla úspěšná. Město Strakonice společně s Městem 

Písek zřídilo před lety Útulek pro nalezené a opuštěné psy na území měst Strakonice a Písek. Provoz 
z převážné části hradí město Strakonice, a to především proto, že došlo k několikanásobnému nárůstu 

nalezených psů na katastrálních územích města Strakonice po zřízení útulku. Zastupitelé se obávají, 

že  podobná situace by mohla nastat, kdybychom zřídili na území města útulek pro kočky. Z tohoto 
důvodu několikrát rada města (naposledy na včerejším jednání tj. 31.03.2021) zamítla zřízení útulku 

pro kočky. Nadále však bude jednat s paní ……………………. o náhradách, a to nejen za kastraci, 
ale i za další úkony prováděné v rámci péče o opuštěná zvířata. 

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

zajištění pooperační péče částku 82400,-Kč.   
4) Město Strakonice kastruje kočky od roku 2008. Z počátku kočky odchytávala Městská policie 

Strakonice a pooperační péče jim byla poskytována v areálu Českého svazu chovatelů, Základní 
organizace I., se sídlem Podsrpenská 339, 38601  Strakonice, kam měli přístup ochránci koček 

a zájemci o pořízení 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, 

pak často probíhalo po rekonvalescenci za přítomnosti osob, které je v dané lokalitě kočky krmili.  
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Po té převzala dobrovolně iniciativu paní ………………………, která se dobrovolně ujala péče o kočky. 

Ze strany města jí bylo poskytnuto zařízení pro odchyt a převoz. Město se nadále podílí na úhradě 

nákladů spojených s veterinárními úkony.    
5) V současné době nemáme žádný evidovaný případ. Každé podezření na týrání jakéhokoliv zvířete 

na území ORP Strakonice řešíme ve spolupráci s Krajskou veterinární správou pro Jihočeský kraj. 
Jelikož podle zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, jediná, kdo může 

posoudit, zda je předmětné zvíře týráno či nikoliv, je příslušná veterinární správa. V případě, 

že přijmeme oznámení na podezření týrání zvířat postupujeme každé oznámení na posouzení 
příslušné veterinární správě k posouzení a následně řešíme uložení sankce, případně další opatření.  

6) Osvětu jsme prováděli již v minulosti několikrát a v současné době připravujeme i nový příspěvek 
do médií.  Největší osvěta a diskuze probíhají, z iniciativy paní ……………………., ohledně toulavých 

koček  na facebookových stránkách ve skupině „Strakoňáci“.  
 

 

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně toulavých zvířat rádi Vám odpovíme.   
 

 
S pozdravem 

 

 

 
 

„otisk úředního razítka“ 

 
 

 
 

Ing. Jaroslav Brůžek  

vedoucí odboru životního prostředí 

 

 

 
Rozdělovník: 

 
Obdrží 

- adresát (datovou schránkou)  

- vlastní 2x 


