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Věc:  Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
 
 

Podáním ze dne 19.1.2023 pod č.j. 0182/23/OÚ žadatel dle  zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), požádal 
o poskytnutí následujících informací: 

1. Jakým způsobem má postupovat občan obce v případě nálezu zvířete (zajímají   
nás především kočky) bez pána v případě, že se s tím obrátí na obec? Není   
myšlen občanský zákoník, ale jaký postup mu je doporučen a jaké možnosti   
nabízí samotný úřad obce. 

• Odpověď: Každý nález je řešen individuálně. 
 

2. Jakým způsobem se obec stará o toulavá, nalezená a poraněná zvířata (vzhledem  k tomu, 
že je to její zákonná povinnost dle Zákona o veterinární péči 166/1999   
Sb či zákona č.40/2009 Sb. § 303 zanedbání péče o zvíře z nedbalosti a zákon č.   
246/1992Sb. § 13b na ochranu zvířat proti týrání)? Postačí obecný postup. 

• Odpověď: Každý nález je řešen individuálně. 
 

3. Jakým způsobem obec (úředníci či zmocnění zástupci, např. Policie) posuzuje či  
vyhodnocuje, že je potřeba konat nebo zřizovat opatření jako je spolupráce s   
útulky či kastrační program. Za předpokladu, že toulavá zvířata v obci řeší   
policie, tak jakou má odbornou způsobilost k rozhodování o dalších postupech? 

• Odpověď: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory (§2 InfZ) 
 

4. Jakým způsobem probíhá kontrola či zpětná vazba spolupracujících subjektů a   
jak probíhá vyhodnocení kvality spolupracujících subjektů? Není potřeba   
dodávat evaluační metriky, ale obecný postup či výsledek.   

• Odpověď: Osobním kontaktem. 
 

5. Jakým způsobem dochází ke zveřejnění nálezu zvířete a hledání / ztotožnění 
potenciálního majitele dle povinností obce vyplývajících z občanského zákoníku?  
Můžete doložit konkrétní případy zaevidování a vyhlášení nalezených zvířat?   

• Odpověď: Postup je stanoven vnitřní směrnicí. 
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6. Má obec nastavené nějakou spolupráci se spolky (útulky, depozity, azyly, policie) či 
fyzickými osobami, které jsou schopny obec případně zastoupit?   
Jakým způsobem jsou obeznámeni s problematikou (způsobilost, odchytový kurz, 
potřebné vybavení), nastavením agendy a delegováním nezbytných informací? Postačí 
obecný postup.    

• Odpověď: Obec řeší jednotlivé případy individuálně, v případě potřeby 
v součinnosti s Policií ČR. 

7. Kolik financí obec uvolnila na problematiku toulavých a nalezených zvířat v   
letech 2020, 2021 a 2022, a kolik financí bylo využito? 

• Odpověď: Náklady na problematiku toulavých a nalezených zvířat činily 3.000,- Kč, 
v čemž nejsou započítány mzdové náklady pracovníků obce a náklady vynaložené při 
odchytu toulavých zvířat.  

8. Za předpokladu, že obec kastruje nebo má kastrační program, kolik zvířat bylo 
vykastrováno v letech 2020, 2021 a 2022?  

• Odpověď: Kastrace byla zajištěna pro 7 zvířat.  

9. Uveďte jména pověřených osob, které u povinného subjektu jako obce mají v  kompetenci 
řešení nálezů toulavých zvířat, a emailový a telefonický kontakt na ně. Kam se občan 
může odvolat v případě nekonání či nesprávného úředního postupu?   

• Odpověď: Agendu řeší statutární zástupce obce, kontakty viz webové 
stránky obce. 

10. Jakým způsobem obec řeší edukaci občanů a prevenci proti bezprizornímu   
množení či následnému utrpení zvířat? Postačí obecný postup či konkrétní kroky. 

• Odpověď: Jako prevenci proti bezprizornímu množení zajišťuje obec kastraci 
toulavých koček. 

11. V případě, že edukace občanů z pozice úřadu neprobíhá, měla by obec o edukaci občanů 
zájem?   

• Odpověď: O edukaci občanů nemáme zájem. 

12. Probíhá na území obce nějaká obecně závazná vyhláška ve vztahu ke zvířatům?   
Za předpokladu, že se jedná o vyhlášku upravující krmení koček, proč nejsou lidé  raději 
edukováni a motivováni namísto restrikcí zvířatům pomáhat?  

• Odpověď: Žádná z obecně závazných vyhlášek obce neupravuje krmení koček.  
 

13. Na koho se občan může v souvislosti s nálezem zvířete či zájmem o kastraci v  rámci 
vedení obce obrátit? Kde najde veřejné informace online.   

• Odpověď: Na kterékoliv zaměstnance obce, přičemž veškeré kontakty jsou 
uvedeny na webových stránkách obce. 

 

14. Jakým způsobem se může občan / spolek ucházet o zastupování obce v  problematice 
toulavých zvířat a získat tak příspěvky (dary, dotace, dohoda o provedení činnosti / 
služby)? Kde může získat informace a jak má v případě zájmu postupovat?   

• Odpověď: Každý občan/spolek se může na obec obracet s písemnou 
žádostí prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách obce.  

 
       Radka Svobodová 
        Starostka obce 
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