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Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Zajištění péče o toulavá zvířata, konkrétně kočky
Dne 6.5.2021 jsme od Vás obdrželi žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu o informace, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti požadujete následující
informace:
1. Přijímáte od občanů nálezy toulavých, zraněných, opuštěných koček, koťat?
2. Vedete evidenci nálezů koček? Vyhlašujete nálezy koček na úřední desce, aby je mohli případně
najít původní majitelé?
3. Máte vlastní útulek pro kočky nebo smlouvu s nějakým dalším subjektem, kam kočky umísťujete?
Pokud ano, prosím název útulku.
4. Máte zajištěnou oprávněnou osobu, která může toulavá zvířata v obci odchytávat (dle § 42 odst. 2
veterinárního zákona)?
5. Jakou finanční částku vydala obec v minulém roce, event. předchozím roce za péči a veterinární
ošetření za toulavé kočky.
6. Má obec kastrační program jako prevenci, aby se nemnožily toulavé kočky po obci?
7. Jsou u Vás v obci občané, kteří se dopouští týrání zvířete – tj. topení, pálení nebo jiné usmrcování
koťat? Jak to prosím řešíte?
8. Provádíte v obci nějakou formou osvětu pro občany, aby kastrovali své kočky, které pouští ven?
Pokud ano, jakou?
Na základě Vámi zaslané žádosti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů Vám sdělujeme požadované informace:
K bodu 1., 2.:
k dnešnímu dni nám občané nepředali žádné toulavé, zraněné, opuštěné kočky nebo koťata.

K bodu 3.:
vlastní útulek ani smlouvu s jiným subjektem obec nemá.
K bodu 4.:
do dnešního dne nebylo nutné určovat oprávněnou osobu k odchytu zvířat.
K bodu 5.:
v minulém ani v předchozím roce obec nevydala žádnou finanční částku za péči a veterinární ošetření za
toulavé kočky.
K bodu 6.:
obec nemá kastrační program.
K bodu 7.:
obec doposud neobdržela žádný podnět k řešení týrání zvířat.
K bodu 8.:
osvětu pro občany neprovádíme.

………………………………………
Pavel Prokop – starosta obce Turovec

