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Sdělení – poskytnutí informace
Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám tímto
sděluje, že Vaší žádosti, kterou dne 21.04.2022 podal
KasProCats - kastrační program z.s., Za Potokem 49, 595 01 Velká Bíteš
ve věci:
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
vyhovuje a sděluje následující informace:
1. 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.
Odpověď: Městská policie toulavá, nalezená a poraněná zvířata odchytí, umístí do záchytného kotce a
pokud si zvíře majitel nevyzvedne, tak Městská policie umístí zvíře po třech dnech do smluvního útulku.
Zvířeti je samozřejmě vždy poskytnuta potřebná veterinární péče.
Dále, například v případě toulavých koček, město přistupuje k odchytu a následné kastraci.
2. Jakým způsobem město (úředníci či zmocnění zástupci, např. Policie) posuzuje či vyhodnocuje,
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: Město dlouhodobě spolupracuje s útulkem, se kterým má uzavřenou Smlouvu o zajištění péče
o toulavé psy a kočky. Všichni strážníci Městské policie jsou držiteli osvědčení na odchyt synantropních
zvířat a nakládání s nimi.
3. Jakým způsobem probíhá kontrola či zpětná vazba spolupracujících subjektů a jak probíhá
vyhodnocení kvality spolupracujících subjektů? Není potřeba dodávat evaluační metriku, ale
obecný postup či výsledek.
Odpověď: Je konána pravidelná místní kontrola, na které probíhá i případná konzultace postupů a řešení.
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4. 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: Městská policie zveřejňuje všechny nálezy zvířat na svých webových stránkách a město
zveřejňuje nálezy na sociální síti. Dále zveřejňování nálezu probíhá po umístění zvířete do smluvního
útulku. Potenciální majitel je hledán a ztotožňován ve spolupráci s Městkou policií.
5. 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.
Odpověď: Všichni strážníci Městské policie jsou držiteli osvědčení na odchyt synantropních zvířat a
nakládání s nimi, jakož i nakládání s kadávery. Městská policie disponuje veškerým dostupným
vybavením pro tyto činnosti. Jsou zřízeny dva záchytné kotce tzv. depozit pro dočasné umístění
odchycených zvířat. Po 3 dnech odchycená zvířata předávají do smluvního útulku.
6. Kolik financí obec uvolnila na problematiku toulavých a nalezených zvířat v letech 2020, 2021 a
2022 , a kolik financí bylo využito?
Odpověď:
o 2020 - poskytnuto až 42 825,- Kč (uvolněno bylo 110 000,- Kč)
o 2021 - poskytnuto až 20 524,- Kč (uvolněno bylo 110 000,- Kč)
o 2022 - doposud 750,- Kč (uvolněno je 110 000,- Kč)
Částka 110 000 Kč pokrývá celou agendu týkající se ochrany zvířat.
7. 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:
Městská policie Mikulov, tel.: 602 763 477, policie@mikulov.cz
Ing. Vilém Michna, tel.: 519 444 609, michna@mikulov.cz
8. Jakým způsobem město řeší edukaci občanů a prevenci proti bezprizornímu množení či
následnému utrpení zvířat? Postačí obecný postup či konkrétní kroky.
Odpověď: Občané jsou edukováni prostřednictvím Zpravodaje města a popřípadě pomocí sociální sítě.
Občanům, kteří se o tuto problematikou zajímají jsou při osobních setkáních podány potřebné informace a
jsou poučeni o správném postupu.
9. 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: Město má v platnosti obecně závaznou vyhlášku OZV Č. 3/2004, O PRAVIDLECH PRO
POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ.
10. Kdo v obci vykonává odborně způsobilou činnost (odchyt), jaká jsou pravidla při nakládání s
odchycenými a kde jsou ukotvena?
Odpověď: Odchyt vykonává Městská policie. Téma odchytu toulavých a opuštěných zvířat osobou
odborně způsobilou je popsán (včetně postupu) v §13b zákona č. 246/1992, zákon ČNR na ochranu zvířat
proti týrání.
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11. Má obec nastavené nějakou spolupráci se spolky (útulky)?
Odpověď: Ano, má (viz bod č. 2).
12. Na koho se občan může v souvislosti s nálezem zvířete či zájmem o kastraci v rámci vedení obce
obrátit? Kde najde veřejné informace.
Odpověď: Obrátit se občan může na Městkou policii nebo na referenta odboru stavebního a životního
prostředí v Městského úřadu v Mikulově – Ing. Viléma Michnu (viz bod č. 7). Veřejné informace –
kontakty – najde občan na webových stránkách Města Mikulova.
podepsal
Ing. Vilém Digitálně
Ing. Vilém Michna
2022.05.04
Michna Datum:
12:27:05 +02'00'

Ing. Vilém Michna
odborný zaměstnanec

Obdrží:
KasProCats - kastrační program z.s., IDDS:
sídlo: Za Potokem 49, 595 01 Velká Bíteš

