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MĚSTO VOLARY,

dovoluji si Vás požádat o spolupráci a poskytnutí informací v souladu se zákonem č.
106/1999 Sb. - viz příloha, ohledně toulavých, zraněných a nalezených koček ve Vaši obci.
O toulavé zvíře zájmového chovu lkočka, pesl, je dle zákona povinna se postarat obec, na
jejímž katastrálním území se zvíře našlo. Taková kočka má být evidována, vyhlášena na
úřední desce, aby se našel původní majitel. Pokud se nenajde, může si ji nechat nálezce,
jestli má zájem. Pokud ne, stává se majetkem obce a obec hledá nového majitele. Během
této doby musí obec zajistit místo, kde bude kočka umístěna. Samozřejmě obec musí tyto
náklady také hradit.
Občanský zákoník - Nález: § 1051 - § 1062.
V praxi se nám poměrně často stává, že starostové nebo Městská policie neznají zákonnou
problematiku, odrrňtají přijímat nálezy zvířat, vymlouvají se a nechtějí kočky přijímat.
Na náš spolek i na depozitum Chlup Nechlup ve Strakonicích se obrací také občané z Volar
s tím, že obec nechce přijmout nález zvířete.
Většina spolků - soukromých útulků pro kočky, vznikla proto, že občané se nemohou dovolat
práva ve svých obcích. Bohužel nás dobrovolníků je málo a nemůžeme zajistit pomoc pro
takové množství nálezů zvIřat/koček, jak by bylo třeba.
Pomoc zvířatům provádíme zdarma, na úkor svého volného času, rodin i vlastních
prostředků, a nebo finančních prostředků, které musíme shánět. Nemáme takové kapacity
ani finance, abychom tohle nesli na svých bedrech sami. Každá obec musí být na nález
zvířete připravena a pokud problém koček neumí řešit sama, měla by mít zájem o
spolupráci. Zároveň, podle zákona, si žádný spoIek/útulek nesmí přivlastňovat nálezy koček
a jsme povinni Vám je hlásit.
Taktéž by žádná obec neměla dopustit, aby se v ní přemnožily kočky, které nikomu nepatři.
Na tenhle problém je jediné řešení - preventivní KASTRAČNÍ PROGRAM. Odchyt,
vykastrování koček, rekonvalescence a následné vrácení na místo. Pokud jsou pak
kastrované kočky kontrolovaně přikrmovány, je to jen výhodou, jelikožscan jsou v lepším
zdravotním stavu, nejsou hrozbou pro občany a hlavně se dále nemnoží. Jakékoli jiné
způsoby likvidace koček (topení, střňení, trávení, vyhladovění, aj.) jsou podle zákona
nepřijatelné a jsou trestným činem týrání zvířete.
Věříme tomu, že rozumné vedení obcí by mohlo komplexní problematiku koček bez domova
pozitivně ovlivnit osvětou - články v místních novinách, plakáty, besedami, aj., aby lidé
nechávali svoje zvířata kastrovat, event. si nepořizovali zvířata, o která se nedokážou
postarat. Naše zkušenost, že by obce osvětu konaly, je velmi špatná.
Následující dotazník nám dá odpověď' na to, jak to funguje ve Vaší obci nyní a na základě
toho bychom začali požadovat změnu řešení tohoto problému ve Volarech.
Děkuji za pochopení a za odpověď'.

V Písku 22. 3. 2021
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V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás
žádám o poskytnutí této informace:
Jak má obec zajištěnou péči o toulavá zvířata, konkrétně kočky ?
1.

Přijímáte od občanů nálezy toulavých, zraněných, opuštěných koček, kot'ata? 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 veterinárni 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 týráni zvířete - tj. topeni, pálení nebo jiné
usmrcování koťat? Jak to prosím řešíte?
6.

Provádíte v obci nějakou formou osvětu pro občany, aby kastrovali svoje kočky, které
poušti ven? Pokud ano, jakou ?

Informaci žádám poskytnout v elektronické formě do níže uvedené datové schránky, a to
prosím v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Na tomto přímém poskytnutí
informace trvám i v případě, že byla již zveřejněna.

Velice děkuji za odpověď'

V PIsku 22. 3. 2021

