Městský úřad Vodňany
Odbor životního prostředí
nám. Svobody 18
389 01 Vodňany

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Bc. Filip Kaňka, DiS.
383 379 174
kanka@muvodnany.cz

Datum:

06.04.2021

Záznam o poskytnutí informací
Povinný subjekt zveřejňuje podle ustanovení § 5 odst. 3 a v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tento záznam o
poskytnutých informacích:
Datum podání žádosti: 23.03.2021
Žadatel: ***
Obsah požadovaných informací:
1. Přijímáte od občanů nálezy toulavých, zraněných, opuštěných koček, koťat? 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 veterinární 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 týrání zvířete - tj. topení, pálení nebo jiné usmrcování koťat?
Jak to prosím řešíte?
6. Provádíte v obci nějakou formou osvětu pro občany, aby kastrovali svoje kočky, které pouští ven? Pokud
ano, jakou?
Způsob vyřízení:
K dotazu pod bodem č. 1. bylo žadateli sděleno, že město Vodňany nepřijímá od občanů nálezy toulavých,
zraněných či opuštěných koček, a tudíž ani nevede jejich evidenci a nevyhlašuje je na úřední desce.
K dotazu pod bodem č. 2. bylo žadateli sděleno, že město Vodňany nemá vlastní útulek pro kočky ani
smlouvu s žádným dalším subjektem.
K dotazu pod bodem č. 3. bylo žadateli sděleno, že Město Vodňany nevydalo v minulém roce ani jemu
předchozím žádné finanční prostředky za péči a veterinární ošetření za toulavé kočky.
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K dotazu pod bodem č. 4. bylo žadateli sděleno, že město Vodňany nemá kastrační program.
K dotazu pod bodem č. 5. bylo žadateli sděleno, že zdejšímu odboru životního prostředí není známo, že by
ve městě Vodňany byli občané, kteří se dopouští topení, pálení nebo jiného usmrcování a týrání koťat.
Pokud by takové jednání vyšlo najevo, bylo by postupováno podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
K dotazu pod bodem č. 6. bylo žadateli sděleno, že město Vodňany zatím neprovádí osvětu pro občany, aby
kastrovali svoje kočky, které pouští ven.
Uvedené informace byly žadateli zaslány dne 06.04.2021 prostřednictvím datové schránky.
Za poskytnutí informací nebyly účtovány náklady.
Žádost vyřizoval: Bc. Filip Kaňka, DiS., referent odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany.
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