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Dobný den,

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás
žádám o poskytnutí této informace:

Jak má obec zaiištěnou péěi o toulavá zvířata. konkrétně kočkv ?

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 da|ším subjektem, kam kočky

umíst'ujete ? Pokud ano, prosím název útulku.

4. Máte zajištěnou oprávněnou osobu, která může toulavá zviřata 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 ošetřeníza toulavé koěky.

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

usmrcováhí koťat? Jak to prosím řešíte?

8. Provádíte v obci nějakou formou osvětu pro občany, aby kastrovali své kočky, které

pouští ven? Pokud ano, jakou ?

lnformaci 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 odpověd'do datové schránky,
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Vážená paní,

K VaŠemu dotazu ze dne 5.5.2O2t sděluji na základě zák.č. to6/Iggg Sb. sděluji:

ad1) zatím jsme neměli anijeden případ
ad2) Evidence nalezených koček ze shora uvedeného důvodu nevedeme
ad3) Útulek nemáme
ad4) oprávněnou osobu k odchytu zatoulaných zvířat nemáme
ad5) žádnou finanční částku jsme nevěnovali
ad6) kastrační program nemáme
ad7) v obci nebyl zazname nán žádný případ týrání zvířete
ad8) osvětu vedoucí ke kastracím koček v obci nevedeme

V Probu lově,d ne 6.5.202t

Mgr. jan

starosta


