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sp.zn.:
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Mail: sekretariat@plananl.cz
Dne: 14. 05. 2021
Počet příloh: 0

Žadatel:

7
Doručovací adresa:
elektronicky, dat. schránkou

Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odstavec 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Povinny subjekt - Město Planá nad Lužnicí obdržel dne 05. 05. 2021 Vaši žádost o informace
zaslanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, (dále též InfZ), v níž žádáte o poskytnutí následující informace:
1. Přijímáte od občanů nálezy toulavých, zraněných, opuštěných koček, koťata?
2. Vedete evidenci nálezů koček? Vyhlašujete nález 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 umisťujete?
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. v 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?
Zasíláme Vám proto v souladu s InfZ požadované informace:
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1.Přijímáme od občanů nález zraněných koček , které pak předáváme dle domluvy do záchranné
stanice Hrachov u Sedlčan. Nález toulavých, opuštěných koček a koťat nebylo zapotřebí nikdy řešit.
Jsme malé město, kde se vždy někdo najde a o bezprizorní kotě či kočku se postará.
2. Evidenci nálezu koček nevedeme, ne úřední desce nálezy nevyhlašujeme. Doposud jsme evidovali
pouze 1 hlášení městským rozhlasem týkající se ztracené kočky. Nález volně pobíhajících zvířat
zveřejňujeme přes sociální sítě.
3. Vlastní útulek nemáme, smlouvu na umístění s dalším subjektem také ne.
4. K odchytu toulavých zvířat jsou oprávněni 2 strážníci, kteří vlastní osvědčení o odborné
způsobilosti pro odchyt zvířat.
5. V roce 2019 jsme poskytli spolku Pro psí duši Planá nad Lužnicí příspěvek ve výši 3000 Kč.
6. Město nemá vlastní kastrační program.
7. Městská policie Planá nad Lužnicí do dnešního neřešila žádný případ týrání zvířete.
8. Osvětu ohledně kastrování koček městská policie neprovádí, do současné doby to nebylo
zapotřebí.

Podle paragrafu 5 odst. 3 bude poskytnutí informace také do 15 dnů od poskytnutí zveřejněna
způsobem umožňující dálkový přístup na internetové stránce obce:
https://www.plananl.cz/mesto-a-jeho-sprava/poskytnuti-informaci-dle-zakona-c-106-1999/poskytnuti-i
nfo-za-rok-2021/.

Šárka Dušáková Procházková
Odborný referent sekretariátu
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