Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Informace týkající se útulku pro kočky, evidence koček, atd.
“Žádost o poskytnutí informací –
„1) Přijímáte od občanů nálezy toulavých, zraněných, opuštěných koček, koťata?
2) Vedete evidenci nálezů koček? Vyhlašujete nálezy koček na úřední desce, aby je moli 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. 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?“
K výše uvedenému Vám povinný subjekt na základě podkladů od odboru vnitřních věcí Magistrátu
města České Budějovice sděluje následující.
ad 1)
Ano, povinný subjekt přijímá od občanů toulavé, zraněné a opuštěné kočky a koťata.
ad 2)
Ano, povinný subjekt vede evidenci nalezených koček. Všechny nalezené kočky jsou uváděny na
internetových stránkách statutárního města České Budějovice.
ad 3)
Ano, město má vlastní útulek pro kočky. Jedná se o Útulek pro opuštěná a handicapovaná zvířata České
Budějovice, adresa útulku: Evžena Rošického 2196, 370 05 Č. Budějovice.
ad 4)
Ano, povinný subjekt má zajištěnou oprávněnou osobu pro odchyt koček.
ad 5)
V roce 2019 činily celkové náklady na provoz útulku pro kočky 278.899,- Kč a v roce 2020 činily
náklady na provoz útulku pro kočky 339.779,- Kč.
ad 6)
Ano, povinný subjekt má kastrační program pro toulavé kočky.
ad 7)
O občanech, kteří se dopouštějí týrání zvířat, nemá povinný subjekt žádné povědomí.
ad 8)
Ano, osvětu v oblasti kastrování toulavých koček provádějí pracovnice útulku pro kočky při kontaktu s
občany.

