Žádost o informaci
Jak má obec zajištěnou péči o toulavá zvířata, konkrétně kočky?
1. Přijímáte od občanů nálezy toulavých, zraněných, opuštěných koček, koťata?
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 veter. 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?

Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti sdělujeme následující informace:
1) Nálezy koček od občanů přijímáme (MP Kaplice) jen v zákoně stanovených důvodech.
2) Městská policie Kaplice vede interní evidenci o počtu odchycených koček. Případný
odchyt kočky je vyhlášen místním rozhlasem a uveřejněn na webových stránkách města
Kaplice.
3) Město Kaplice nemá zřízen vlastní útulek. Smluvním zařízením pro tyto případy je: Útulek
pro zájmová zvířata Animal Rescue, Na Štětkách, 370 01 Staré Hodějovice.

4) Oprávněnými osobami k odchytu toulavých a opuštěných zvířat jsou všichni strážníci MP

Kaplice (v počtu: 8).
5) V roce 2020 nebyly vynaloženy žádné finanční náklady spojené s péčí či veterinárním
ošetřením toulavých koček.
6) Město Kaplice nemá žádný schválený dokument týkající se kastrování koček.
7) Žádné takovéto osoby nám v současné době nejsou známy. Pokud je zjištěno týrání zvířat
(kam patří i topení či pálení koček) je vždy postupováno dle příslušných právních norem
v přestupkové či trestně právní rovině.
8) Osvěta ke kastrování koček probíhá v rámci běžného výkonu služby strážníků MP Kaplice.

