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Vyřizuje:

Ing. Petr Šťastný
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30.04.2021
viz otisk razítka na poštovní obálce, nebo časový
údaj na obálce datové zprávy

Žadatel
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel dne 21. dubna 2021, Vaši žádost
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, o zodpovězení
následujících otázek:

1. Na základě jakého zákona nebo smlouvy vede evidenci o toulavých zvířatech Městu Strakonice paní
2.

3.
4.

5.

………………? Město, Městská policie má povinnost vést evidenci nálezů věcí i zvířat a má je vyhlašovat
na úřední desce. Nebo jste si ze mě dělal při odpovídání legraci?
Paní ………….. převzala iniciativu ohledně toulavých koček ve Strakonicích proto, že obec Strakonice
až do současnosti odmítá zřídit obecní útulek pro kočky, nepřijímá nálezy koček, nevede evidenci,
nevyhlašuje na úřední desce, neplní svou povinnost ze zákona ohledně nálezu zvířete a povinnosti
postarat se o zvíře zájmového chovu. Paní ……….. již mnoho let prosí Město Strakonice, aby se
postaralo o svoje zvířata samo a nebo nastavilo podmínky ke spolupráci. Paní .............. nemůže ze
svých rodinných peněz zajišťovat zdarma tuto službu na úkor veškerého svého volného času a své
rodiny. Můj dotaz zní, z jakého důvodu, zákona, apod. má nebo musí paní …………... tuto službu
Městu Strakonice poskytovat zdarma?
Konzumuje Město Strakonice ještě nějaké další služby zdarma - například služby zahradnické,
deratizační, účetní, apod. ? Pokud ano, které?
Z jakého důvodu očekáváte, že paní ………… bude dále do budoucna zajišťovat odchytovou a
útulkovou péči o kočky zdarma? Náklady na toulavé kočky zahrnují nejen veterinární náklady, ale
také krmení, stelivo, chovatelské potřeby, chovatelskou a odchytovou techniku, el. energii, vodu,
nájemné nebo realizaci nějakých prostor-stavby, automobil a phm, lidské síly - tzn. odměnu za práci,
vedení účetnictví, administrativy, inzercí, Fb, web. stránek - tzn. úhradu dalších služeb.
Domnívám se, že náklady a provozování na provoz kočičího útulku jsou naprosto shodné s náklady
na provoz psího útulku. Můžete mi prosím odpovědět, pokud platí pro psy a kočky, jakožto zvířata
zájmového chovu, stejné zákony – OZ nález, Veterinární zákon a Zákon na ochranu zvířat proti týrání,
na jakém základě diskriminuje Město Strakonice kočky a odmítá se o ně postarat? Víte o nějaké
výjimce ze zákona, která platí pro kočky ?
1) Paní …………………… se tohoto úkolu zhostila zcela dobrovolně a sama tuto možnost nabídla.
Do této doby byla evidence vedena na odboru ŽP. Město za řadu let zcela minimalizovalo počet
opuštěných toulavých koček na svém území, oproti stavu před cca 15 lety, kdy byla situace
ve městě neúnosná. Město mělo propracovaný kastrační program, kde pracovníci odboru ŽP
se osobně poznali s většinou ochránců (krmičů) koček v jednotlivých lokalitách. S těmito
po získání důvěry začali spolupracovat. Dařilo se poměrně úspěšně kastrovat a s pomocí

Identifikátor DS: 4gpbfnq
e-podatelna: epodatelna@mu-st.cz

tel: 383 700 111
web: www.strakonice.eu

IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810

ochránců (krmičů) koček a ČSCH Strakonice, který poskytl prostory pro rekonvalescenci zvířat,
zajišťovat adopci kastrovaných zvířat. Starší jedinci byli vypouštěni zpět, do lokalit, ze kterých
byli odchyceni a kde byli zvyklí.
V současné době dochází opět k navyšování počtu kastrací, a to včetně pooperační péče. Město
Strakonice proplácí kastrace a ošetření i koček z jiných obcí, což nám bylo několikrát oznámeno
a následně i vytýkáno. Dále jsme zaznamenali od lidí, kteří mají zájem získat kočku a umístit
ji v nebytovém prostoru, např. na vesnici, že jim adopce byla odepřena. Tento postup
nekoresponduje s názorem města, ale přesto se město Strakonice snaží nastavit taková
pravidla, že pí ……………… bude proplácet veškeré náklady spojené s odchytem a péčí o kočky,
ale pouze na území města Strakonice. Což bylo schváleno na posledním zasedání zastupitelstva
města. Tato pravidla musíme respektovat, jelikož se jedná o veřejné prostředky z peněz
daňových poplatníků. Přesto chceme říci, že si práce pí …………………. velice vážíme, a jsme
vděčni za to, co v oblasti péče pro opuštěná zvířata, zejména kočky, udělala.
2) Není vynutitelné po místní samosprávě, že musí zřídit útulek, konkrétně pro kočky, ale je její
povinností se o tato zvířata postarat. Na posledním zasedání zastupitelstva města se projednával
bod, zda zřídit útulek pro kočky, či nikoliv. Tento bod, který předložil pan starosta města
k projednání, byl bohužel jednomyslně zamítnut. Město Strakonice si však uvědomuje úlohu
paní …………. a nechce ji zůstat nic dlužno, proto v dalším usnesení bylo schváleno, že pí
…………….. budou uhrazeny prokazatelné náklady za péči o opuštěné kočky odchycené na území
města. Jakým způsobem, to bude prováděno, bude řešeno na následných jednáních.
3) Město žádné služby zdarma nekonzumuje, naopak poskytuje občanům odpady zdarma, jízdu
městskou dopravou zdarma, apod.
4) Pokud paní ………………… o další spolupráci nebude stát a tuto činnost nebude vykonávat,
budeme nuceni převzít odchytové pomůcky a tuto činnost zajistit v rozsahu daném zákonem.
To znamená, znovu zaangažovat Městskou policii Strakonice a zabezpečit tuto péči, jak byla
zajišťována před příchodem pí …………….. Samozřejmě o konkrétním postupu rozhodnou orgány
města, jako je rada města, případně zastupitelstvo města.
5) Co se týče zřízení útulku pro kočky, vám bylo zodpovězeno již v bodu 2). Nemyslíme si, že by
město diskriminovalo kočky nebo jiné druhy zvířat na úkor psů.
Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně toulavých zvířat rádi Vám odpovíme.
S pozdravem
„otisk úředního razítka“

Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru životního prostředí
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