
Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979

Kancelář tajemníka

Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Sdělení k požadované informaci

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „InfZ“),

obdržel 12. 10. 2021 žádost o poskytnutí informace „ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím“, žadatel KasProCats – kastrační program z.s., IČO:

06169775, Za Potokem 49, Janovice, 595 01 Velká Bíteš ( dále jen „žadatel“).

Povinný subjekt k žádosti uvádí:

InfZ stanoví, že informace bude žadateli poskytnuta v souladu se žádostí. Je to tedy žadatel,

kdo určuje jak formu (podobu) informací, v závislosti na ní i způsob jejich poskytnutí, tak

především samotný předmět žádosti (okruh požadovaných informací). Důvod, pro který je

informace žadatelem poptávána, není pro zpřístupnění informace relevantní, neboť žádost

nemusí být odůvodněna.

Žadatel ve své žádosti požadoval násl., cit.:

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. 246/1992

Sb., § 13b na ochranu zvířat proti týrání)? Postačí obecný postup.

Město Židlochovice prostřednictvím MP Židlochovice spolupracuje v otázce

toulavých zvířat s Kynologickým klubem Židlochovice (vedoucí XXXXX XXXXXXXXXXXX

se Záchranou stanicí pro dravé ptáky Rajhrad a dále s Útulkem pro opuštěná zvířata

Bulhary (majitel Město Břeclav). Poraněná zvířata ošetřuje MVDr. Jindřich Vašák,

Masarykova 361, Židlochovice. O toulavá, poraněná a ošetřená zvířata dále pečují

členové Kynologického klubu Židlochovice. V otázce volně žijících malých živočichů

spolupracuje město se stanicí pro dravé ptáky v Rajhradě a v otázce velkých volně

žijících živočichů s Lesním závodem Židlochovice.
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2. Jakým způsobem město (úředníci či zmocnění zástupci, např. Policie) posuzuje

individuální potřeby konkrétních druhů zvířat? Ve smyslu, kdy se jednomu zvířeti

poskytne azyl v útulku a jiné je odmítnuto (viz. nedávný případ odmítnutí pomoci

nahlášeným koťatům na policii).

Individuální potřeby konkrétních druhů zvířat posuzují strážníci Městské policie

Židlochovice ve spolupráci s viz bod 1.

3. Jakým způsobem dochází ke zveřejnění nálezu zvířete a hledání / ztotožnění

potenciálního majitele dle povinností obce vyplývajících z občanského zákoníku?

Můžete doložit konkrétní případy vyhlášení nalezených zvířat?

Vyhlášení a zveřejnění nálezu zvířat se hlásí na daný OÚ obcí prostřednictvím emailu

s popisem daného zvířete a místem kde bylo zvíře nalezeno, dále na Facebooku

Městské policie Židlochovice a na internetových stránkách jednotlivých obcí a města

Židlochovice. Jednotlivé obce dále šíří informaci obvyklým způsobem (rozhlas,

internet, vývěsní plochy obcí).

4. 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 jednotlivých zvířat provádí primárně Městská policie Židlochovice ve

spolupráci s HZS JmK a dále s MVDr. Jindřichem Vašákem. O každém odchytu

zvířete je hlídkou Městské policie Židlochovice sepsán Úřední záznam zaevidovaný

pod číslem jednacím.

5. Jakým způsobem probíhá kontrola či zpětná vazba spolupracujících subjektů a jak

probíhá vyhodnocení kvality spolupracujících subjektů? Např. jestli mají místní

veterináři odpovídající vybavení, jestli se ekonomicky více vyplatí spolupráce s

útulkem, než zřízení kastračního programu atd.). Není potřeba dodávat evaluační

metriku, ale obecný postup či výsledek.

Kontrolu a vyhodnocení spolupráce jednotlivých subjektů provádí vedení města

Židlochovice (vzájemnou finanční analýzou dopadu jednotlivých postupů), kontrolu

vybavení veterinárních ordinací město Židlochovice neprovádí. O zřízení kastračního

programu v současné době město neuvažuje.

6. Kolik financí obec uvolnila na problematiku toulavých a nalezených zvířat v letech

2020 a 2021, a kolik financí bylo využito.

Město Židlochovice uvolnilo na problematiku toulavých a nalezených zvířat v letech

2020 a 2021 pro každý rok 120 000,- Kč, z těchto finančních prostředků bylo využito

v roce 2020 - 90 000,- Kč a v roce 2021 - 82 000,- Kč.

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?

Řešení nálezů toulavých zvířat ve Městě Židlochovice a okolí má v kompetenci

Městská policie Židlochovice, tel. XXX XXX XXXX email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Občané
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mohou, v případě nekonání či nesprávném úředním postupu, podávat stížnosti a

podání cestou starosty Města Židlochovice – ing. Jana Vituly.

8. Jakým způsobem město řeší edukaci občanů a prevenci proti bezprizornímu množení

či následnému utrpení zvířat? Postačí obecný postup či konkrétní kroky.

V rámci činnosti Komunitního centra město Židlochovice připravuje osvětovou

činnost v oblasti přednášek a seminářů pro občany města týkající se problematiky

bezprizorního množení či následnému utrpení zvířat. Město uvažuje i o spolupráci

v rámci této osvěty i s MŠ a ZŠ Židlochovice.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


