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č. j.: Net-1152/2021
Poskytnutí informací
Dne 7. 5. 2021 jsme obdrželi Vaši datovou zprávu, prostřednictvím které žádáte o poskytnutí
informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, tedy konkrétně o sdělení,
-

zda město Netolice přijímá od občanů nálezy toulavých, zraněných a opuštěných koček
či koťat,

-

zda město Netolice vede evidenci nálezů koček a zda vyhlašuje nálezy koček na úřední
desce, aby je mohli případně najít původní majitelé,

-

zda má město Netolice vlastní útulek pro kočky nebo smlouvu s nějakým dalším
subjektem kam kočky umisťuje, případně žádáte sdělit název útulku,

-

zda má město Netolice oprávněnou osobu, která může toulavá zvířata v obci odchytávat,

-

jakou finanční částku vydalo město Netolice v minulém roce, případně v předchozím
roce, za péči a veterinární ošetření za toulavé kočky,

-

zda má město Netolice kastrační program jako prevenci, aby se nemnožily toulavé
kočky po obci,

-

zda jsou ve městě Netolice občané, kteří se dopouštějí týrání zvířat, tedy topení, pálení
nebo jiného usmrcování koťat, případně jak jsou takové případy řešeny,

-

zda je ve městě Netolice prováděna nějaká forma osvěty pro občany, aby kastrovali své
kočky, které pouštějí ven, případně jaká.

Ve smyslu ustanovení § 4a odst. 2 písm. a) zmíněného zákona sdělujeme následující.
-

Město Netolice přijímá nálezy všech opuštěných a ztracených zvířat, tedy i koček a
koťat.

-

Evidenci opuštěných zvířat, která jsou odchycena, město vede, nikoliv však odděleně
pro jednotlivé druhy zvířat. O nálezech opuštěných zvířat jsou občané informováni
prostřednictvím oznámení umisťovaných na webové stránky města, do vývěsek, na
facebookové stránky města a jiné zabývající se danou problematikou, stejně jako
prostřednictvím místního rozhlasu. Majitelé opuštěných zvířat jsou rovněž aktivně
vyhledáváni.

-

Město Netolice má vlastní záchytný kotec pro opuštěná zvířata.

-

Město Netolice má osobu oprávněnou odchytávat opuštěná zvířata.

-

Finanční náklady z minulého roku nebo z předchozích let na péči a veterinární ošetření
pouze za toulavé kočky město Netolice vyčísleny nemá.

-

Kastrační program jako prevenci, aby se nemnožily toulavé kočky město Netolice
zpracovaný nemá.

-

Město Netolice nezaznamenalo, že by se někteří občané mohli dopouštět týrání zvířat
výše uvedenými způsoby.

-

Osvěta pro občany týkající se kastrování koček se ve městě Netolice neprovádí.
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