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Dobrý den,

reagujeme tímto na vaši žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacích.

Text žádosti:
Vážení,

podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  vás  žádám o
zodpovězení otázek (dotazník) uvedených v příloze.

Přiložený dokument spolu s odpověďmi mi zašlete na e-mail: kastracniprogram@gmail.com.

Dotazník včetně odpovědí:
DOTAZNÍK – KASTRAČNÍ PROGRAM

1. Má vaše město/obec kastrační program pro kočky? Naše obec kastrační program pro kočky nemá.

V případě, že odpovíte na otázku 1. „ANO“, odpovězte na následující otázky.

2. Od kterého roku funguje ve vašem městě/obci kastrační
program?

3. Komu je váš kastrační program určen?
Např. majitelům zvířat, útulkům.

4. Přispíváte na kastrace pouze obecním útulkům, nebo na
příspěvek  dosáhnou  jakékoliv  útulky,  depozita  nebo
spolky, které působí ve vašem katastrálním území?

5. Přispíváte  na  kastrace  i  soukromým osobám?  Pokud
ano, tak za jakých podmínek.

6. Musí  lidé  prokázat,  že  jsou  majitelé  kočky  ke/po
kastraci, nebo přispějete i na kastraci jakékoliv toulavé
kočky, kterou lidé donesou k veterináři?

7. Jakou  částkou  přispíváte  na  kastraci  jedné
kočky/kocoura?

8. Liší se výše příspěvku pro útulky a soukromé osoby?
Pokud ano, uveďte jednotlivé částky.

9. Přispíváte  na  kastraci,  kterou  provedl  kterýkoliv
veterinář,  nebo  máte  nasmlouvaného  konkrétního
veterináře? Prosím jmenujte.

10. Jakou formou na kastrace přispíváte?
a) Přímo lidem po předložení potvrzení od veterináře.
b) Konkrétnímu veterináři na základě jeho hlášení.

11. Pokud přispíváte  soukromým osobám,  které  přinesou
na  úřad  potvrzení  od  veterináře,  jak  staré  může  toto
potvrzení být?

12. Kolik  soukromých  osob  ročně  využije  váš  kastrační



program? Údaje uveďte od roku 2012 včetně letošního
roku. Uveďte po jednotlivých letech.

13 Na  kolik  koček  bez  rozdílu  pohlaví  jste  poskytli
příspěvek od roku 2012 včetně letošního roku. Uveďte
po jednotlivých letech.

14. Jakým  způsobem  informujete  občany  o  vašem
kastračním programu a možnostech jeho využití?

V případě, že odpovíte na otázku 1. „NE“, odpovězte na následující otázky.

2. Jakým způsobem řešíte situaci  toulavých
koček ve vaší obci?

Taková situace u nás není relevantní. Prozatím řešíme prevenci, a
to  domluvou  těm  několika  nezodpovědným  chovatelům,  kteří
kočky  nekastrují.  O  všechna  nalezená  zvířata  jsme  se  vždy
dokázali  postarat  a  nepotřebovali  jsme k tomu knížecí  rady lidí
odjinud. Někteří obyvatelé dokonce přijímají kočky z útulků mimo
katastr obce.

Problém  nemáme  a  neřešíme.  Tudíž  si  od  vás  nezasloužíme
odsudek ve  formě  titulku,  který  jste  prosadili  i  do  celostátního
tisku: 

Toulavým kočkám pomáhá jen půl
procenta českých měst a obcí. Ukázal to
unikátní průzkum a vůbec první česká

kastrační mapa.
Zdroj: http://www.mujzivotskockou.cz
Z tohoto důvodu nehodláme současný systém měnit, protože pod
tlakem  městských  spolků  nehodláme  měnit  systém,  který  na
vesnici funguje poměrně dobře. Pokud máte ve městech problémy,
řešte si je. Naše okresní město má útulek pro kočky, tudíž se ve
vztahu k toulavým kočkám chová vysloveně nadstandardně – a je
na pranýři, protože má funkční spamfiltr.

3. Uvažovali  jste  o  vzniku  kastračního
programu ve vaší obci? Z jakých důvodů
jste jej nerealizovali?

O vzniku kastračního programu jsme prozatím neuvažovali.

4. Jakou roční částkou přispívá Vaše obec na
řešení situace bezprizorních psů a koček?

Žádná  pravidelná  částka  na  řešení  situace  bezprizorních  psů  a
koček není stanovena, hradíme náklady ve výši, která je zapotřebí.
V roce 2018 jsme na situaci bezprizorních psů a koček vynaložili
částku 422 Kč.

Odpověď zasíláme po více než 2 měsících z toho důvodu, že jste dotaz poslali skrze službu, která rozesílá obchodní
nabídky a náž poměrně správně nakonfigurovaný spamfiltr tento mail přesunul do spamu – nevyžádané pošty. Pokud
nám budete příště posílat jakékoliv dotazy, použijte normální mailový klient, nepoužívejte spamovací roboty.

S pozdravem a přáním hezkého dne

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce
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