Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Problematika toulavých a nalezených koček
Žádost o informace včetně odpovědi:
Vážený pane,
k Vašim jednotlivým dotazům poskytujeme následující informace:
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? Jaký postup mu Je
doporučen a jaké možností nabízí samotný úřad obce.
Jak postupovat v případě nálezu zvířete, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, je stanoveno v občanském
zákoníku (§ 1058 a následující). Občan je povinen nález nahlásit městu. Tato hlášení přijímá nejčastěji
městská policie, prostřednictvím telefonní linky stálé služby v nepřetržitém provozu. Přijme-li takové hlášení
jiný zaměstnanec města, nasměřuje občana na městskou policii. Další postupy jsou uvedeny v odpovědi k
bodu 2. Nejčastěji jsou přijímány informace o nalezených psech. Pokud jde o kočky, je situace složitější,
protože kočky jsou běžně chovány volně a různě migrují a nelze tedy s určitostí zjistit, zda zvíře na ulici má
či nemá majitele.
2. Jakým způsobem se město 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.
Městská policie zajišťuje odchyt zvířat nebo přijímá nalezená zvířata od občanů, zajišťuje jejich evidenci,
zajišťuje zveřejnění informace o nálezu na webových stránkách města a na facebookové stránce „Nalezení
psi Uherské Hradiště", zajišťuje veterinární prohlídku, ověřuje existenci čipu a ověření majitele v evidencích
čipů, hledání majitele dle čísel lysetek nebo čísla tetování v plemenných knihách apod., umisťuje nalezené
zvíře do dočasného smluvního útulku s omezenou dobou pobytu (záchytné kotce). Zajišťuje vydání
nalezeného zvířete majiteli. Současně s těmito úkony neprodleně předává informace o odchytu
příslušnému zaměstnanci odboru správy majetku města, který vyřizuje agendu další péče o nalezená
zvířata. Tento zaměstnanec provádí kontroly smluvního zařízení s omezenou dobou pobytu, nepřihlásí-li se
majitel o své zvíře v řádu několika dnů, zajišťuje předání zvířete smluvnímu útulku s neomezenou dobou
pobytu, který zajišťuje další péči, čipování, očkování, případnou kastraci a hledání nového domova. V
odůvodněných případech je zvíře předáno tomuto útulku neprodleně po odchytu, jde-li o štěně nebo o zvíře
nemocné, zraněné, březí a podobně. Dále je zaměstnanec odboru správy majetku města v kontaktu se
všemi subjekty, které se na péči o odchycená zvířata podílejí - veterinární lékaři, smluvní útulky apod. a
provádí objednávky a zajišťuje úhrady poskytnutých úkonů. Pokud jde o kočky, město spolupracuje
depozitem Flíček, kteří ve spolupráci se spolkem Podaná tlapka zajišťují kastrace koček v přemnožených
lokalitách a vypuštění zpět na původní místo odchytu. Tyto kastrace hradí město. Koťata nebo zraněné
kočky jsou umisťovány do kočičího depozita Flíček v Nedakonicích.
3. Jakým způsobem obec (úředníci či zmocněni 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?
Pravomoci a kompetence k úkonům popsaným v bodě 1 a 2 jsou stanoveny v Pracovním a Organizačním
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řádu Městského úřadu a Městské policie a v Provozním řádu útulku s omezenou dobou pobytu (záchytné
kotce). Úkoly v oblasti prevence, edukace, kontroly, vyhodnocování situace apod. jsou v kompetenci
odboru správy majetku města. V rámci svých kompetencí přijímá odbor potřebná opatření ke zvýšení
efektivity práce, ke změnám pracovních postupů atp. Tento odbor také podává návrhy a plány do
budoucna, které projednávají orgány města.
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.
V rámci kontroly předkládají kontrolované subjekty předepsané doklady, je kontrolována oprávněnost
požadavků na finanční úhrady atp. Velký důraz je kladen na pravidelnou osobní kontrolu ve smluvních
útulcích, s důrazem na odpovídající životní podmínky pro zvířata.
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?
Nález zvířete je zveřejňován na webových stránkách města: www.mesto-uh.cz, oddíl ztráty a nálezy;
přehled odchycených zvířat na webu města. Stránky jsou veřejně přístupné.
Na stránkách jsou zveřejněny jen ty případy, kdy nebylo možné na místě samém identifikovat majitele.
Pokud se během odchytu majitel o zvíře přihlásil, není tento odchyt na stránkách zveřejněn. V evidenci
úřadu je ale i takový odchyt evidován. Na webu města je odkaz na facebookové stránky, na nichž je taktéž
nález zveřejněn. Tato platforma umožňuje rychlejší a efektivnější komunikaci s občany při hledání majitele
zvířete. Majitel zvířete musí městské policii prokázat vlastnictví zvířete očkovacím průkazem. Není
vyžadováno, pokud je majitel osobně znám nebo vlastnictví dosvědčují jiné okolnosti.
6. Pokud Jsou do této problematiky zapojeny místní subjekty (policie, veterináři, spolky). Jakým
způsobem jsou obeznámeni s problematikou (způsobilost, odchytový kurz, potřebné vybavení),
nastavením agendy a delegováním nezbytných informací? Postačí obecný postup.
Odchyt vykonávají strážníci městské policie, kteří absolvovali předepsanou přípravu podle zákona č.
166/1999 Sb., o veterinární péči, složili předepsané závěrečné zkoušky a získali tak k této činnosti
potřebné osvědčení. Tato odborná příprava probíhala u Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, která
také vystavila závěrečné osvědčení o odborné způsobilosti. Veterináři, kteří provádějí prohlídky
odchycených a nalezených zvířat nebo kastrace koček, mají svou odbornost danou dosaženým vzděláním.
Pokud je prováděn odchyt s potřebou uspání agresivního zvířete, je osloven lékař nebo odchytová služba
mající k tomuto oprávnění.
7. Kdo v obci vykonává odborně způsobilou činnost (odchyt), jaká jsou pravidla při nakládání
s odchycenými a kde jsou ukotvena?
Odchyt vykonávají strážníci městské policie s potřebnou odbornou způsobilostí, viz bod 2.
8. Kolik financí obec uvolnila na problematiku toulavých a nalezených zvířat v letech 2020,
2021 a 2022, a kolik financí bylo využito?
V roce 2020 - rozpočet 589.400 Kč - využito 468.723 Kč
V roce 2021 - rozpočet 525.900 Kč - využito 439.965 Kč
V roce 2022 - rozpočet 525.900 Kč - využito 151.564 Kč.
Jedná se o celkové částky, které zahrnují i prostředky na úschovu psů, koček, kastrace, deratizaci
veřejných prostor a odchyty holubů.
9. Za předpokladu, že obec kastruje nebo má kastrační program, kolik zvířat bylo vykastrováno
v letech 2020, 2021 a 2022?
V roce 2020 - 120 kastrací - 120.617 Kč
V roce 2021 - 169 kastraci - 143.850 Kč
V roce 2022 - 47 kastraci - 49.576 Kč.
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10. 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?
Jana Chrástková, e-mail: jana.chrastkova@mesto-uh.cz, tel. 572 525 555.
Dle závažnosti případu může občan telefonicky kontaktovat příslušného vedoucího oddělení, popř. odboru
správy majetku města nebo velitele městské policie nebo podat písemnou stížnost, která bude řešena v
souladu se zákonem a vnitřními předpisy úřadu.
11. Jakým způsobem město řeší edukaci občanů a prevenci proti bezprizornímu množení či
následnému utrpení zvířat? Postačí obecný postup či konkrétní kroky.
Město informuje občany o problematice nalezených zvířat občasnými články ve zpravodaji města.
Připravuje informační bloky s diskusí k této problematice na každoroční setkání starostů obcí.
12. V případě, že edukace občanů z pozice úřadu neprobíhá, měla by obec o edukační materiály
zájem?
Pokud máte nějaké materiály pro edukaci občanů, rádi je využijeme.
13. 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?
Naše město vyhlášku zakazující krmení pouličních koček nevydalo. Pokud jde o výchovu občanů k
zodpovědnému chování ke zvířatům obecně, uvítali bychom větší zapojení státu, zejména při výchově
mladé generace a v oblasti zřizování a finanční podpory útulků. Zejména malé obce jen těžko ze svého
napjatého rozpočtu mohou zodpovědně tuto problematiku řešit. Adopce útulkových zvířat slábnou a u
koček je jejich umístění do vhodných rodin takřka nemožné. Z naší praxe vidíme, že osvětu kladně vnímají
hlavně ti občané, kteří se nezodpovědného chování vůči zvířatům nedopouštějí, ale téměř vůbec se
nedotýká těch, kteří se ke zvířatům nezodpovědně chovají. A zejména v případě koček je to boj s větrnými
mlýny, protože je zcela nemožné nalézt a postihovat osoby vypouštějící další a další nekastrovaná zvířata
do ulic.
14. Má obec nastavené nějakou spolupráci se spolky (útulky, depozity, azyly) či fyzickými osobami,
které jsou schopny obec případně zastoupit?
Město má v této oblasti povinnost dané zákonem a tyto povinnosti nelze přenášet na jiný subjekt. Město
však při řešení problematiky spolupracuje s útulkem, depozitem Flíček v Nedakonicích, spolkem Podaná
tlapka, které se touto problematikou zabývají.
15. Na koho se občan může v souvislosti s nálezem zvířete či zájmem o kastraci v rámci vedení
obce obrátit? Kde najde veřejné informace online.
Nález zvířete a další postup je podrobně popsán v bodě 2. Kastrační program s příspěvkem pro občany
město nemá. Spolupracuje však s Depozitem Flíček ve spolupráci se spolkem Podaná tlapka při
vyhledávání míst s přemnoženými kočkami a hradí jejich kastrace.
16. 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?
Občan se může se smysluplným návrhem na spolupráci obrátit na paní Janu Chrástkovou, odbor správy
majetku města.
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