
Dobrý den

Každá obec má ze zákona povinnost postarat se o zvíře zájmového chovu, tj. např. psa
nebo kočku, nalezené na svém katastrálním území, včetně financování nákladů na zvíře.
Přesto většina starostů obcí tuto povinnost odmítá a nálezci zvířat se potom obrací na
soukromé spolky, které suplují povinnosti obcí, jsou neustále zahlceny zvířaty-kočkami a
pracně musí shánět finanční prostředky, aby byly schopny se o kočky postarat.
Těchto spolků je v Jižních Čechách pro kočky zhruba a pouze 6. Dobrovolníků je málo,
děláme tuto činnost zdarma ve svém volném čase, tj. nonstop a tento stav je pro nás v této
podobě neudržitelný. Obecní útulky obce obvykle odmítají zřizovat, avšak v okamžiku nálezu
kočky potom nemají zvíře kam umístit. Se spolky obvykle smlouvu nemají, jelikož obce často
nejsou ochotné hradit náklady za zvíře. Náš spolek Písecké kočky z.s. každého nálezce
žádá, aby se obrátil na starostu obce. Pokud starosta obce odmítá nález zvířete zajistit,
kontaktujeme starostu sami a postupujeme dále podle toho, jak vedení obce reaguje. Takhle
vypadá realita.
Proto tuto žádost rozesílám postupně všem obcím v našem kraji, abychom si udělali
přehled, jak a proč to v obcích NE/FUNGUJE a mohli jsme se obrátit na další kompetentní
instituce, které dozorují dodržování Občanského zákona, Veterinárního zákona a Zákona na
ochranu zvířat proti týrání.
Do přílohy přikládám velice zjednodušený výklad zákonných povinností a doporučení
připravený pro ORP ze Státní veterinární správy, abyste věděli, jak postupovat v případě
nálezu toulavé kočky (str.9). Správný postup je podrobně v NOZ - Nález - nález zvířete. Dále
v příručce věnujte prosím pozornost oddílu toulavá zvířata zájmového chovu a také, co se
myslí týráním / omezení výživy, opuštění, vyhození zvířete, usmrcení/.
Pokud má obec problém s občany, kteří kočky nekastrují, nýbrž rozmnožují, doporučujeme
řešit tento problém v začátku - řešením je osvěta a kastrační program. I na toto téma je v
příručce SVS doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat k regulaci populací toulavých
koček.

Velmi Vám děkuji za pochopení a odpověď.
Za dobrovolníky a soukromé kočičí útulky  Ing. Eva Hulcová


