MĚSTSKÝ ÚŘAD TOUŽIM
Oddělení životního prostředí
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo jednací: 4030/18/KMi
Vyřizuje: Michalová
V Toužimi: dne 23.10.2018

POSKYTNUTÍ INFORMACE
Žadatel: **********, trvale bytem **********

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Dne 19.10.2018 obdržel Městský úřad Toužim žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, o poskytnutí informace
1.

Jakým způsobem má město/obec zajištěn odchyt bezprizorních psů (volně pobíhajících). V případě smlouvy na
tuto činnost, žádám o její zaslání. Dále žádám o zaslání faktur za tyto služby účtované obci za rok 2016, 2017 a
2018
Odpověď: Odchyt volně pobíhajících psů provádí Městská policie Toužim ve spolupráci s Technickou službou
města Toužim. Odchytové služby výše uvedené organizace městu Toužim nefakturují.

2.

Jakým způsobem má město/obec zajištěn odchyt bezprizorních koček (volně pobíhajících). V případě smlouvy na
tuto činnost, žádám o její zaslání. Dále žádám o zaslání faktur za tyto služby účtované obci za rok 2016, 2017 a
2018
Odpověď: Odchyt volně pobíhajících koček město Toužim nezajišťuje.

3.

Má město/obec nějaký kastrační program na volně žijící kočky? Pokud ano jaký, kdo toto provádí, jak je toto
financováno a žádám o zaslání faktur za tyto služby za rok 2016, 2017 a 2018.
Odpověď: Kastrační program pro volně žijící kočky město Toužim zajišťuje prostřednictvím Výzvy kastrace
koček a kocourů na území města Toužim od roku 2016. Tato výzva bude k žádosti přiložena. Financování
probíhá v rámci daru občanům. Finanční prostředky ve výši 20.000,- Kč na rok uvolňuje Město Toužim ze svého
rozpočtu. Evidenci kastrace koček má přidělenou odpovědný pracovník z oddělení životního prostředí.

4.

Jakým způsobem město/obec řeší zraněné volně žijící živočichy? V případě smlouvy na tuto službu, žádám o její
zaslání a taktéž o zaslání faktur k této činnosti za rok 2016, 2017 a 2018.
Odpověď: Volně žijící zraněné živočichy předáváme do Záchranné stanice Bublava. Smlouvu na tuto službu
město Toužim nemá. Předání zraněných živočichů je bezplatné.

5.

Vlastní město/obec čtečku čipového označení zvířat? Pokud ne, jakým způsobem je toto u nalezených zvířat
ověřováno?
Odpověď: Město Toužim čtečku nevlastní, čip je u zvířete ověřován u veterináře, MVDr. Soběslavský Karel,
Toužim.

6.

Jakým způsobem probíhá u nalezených psů a koček hledání majitele? Jakým způsobem se toto zveřejňuje a kdo
toto zajišťuje?
Odpověď: Město Toužim zveřejňuje informaci na úřední desce a systémem přes SMS info. Zajištění zveřejnění
informací provádí odpovědný pracovník. Pokud má pes čip, který není registrovaný v centrálním registru,
město Toužim kontaktuje města a veterinární ordinace v okolí 50 km a dle čísla čipu kontroluje možné
zařazení.

7.

Jakým způsobem a kam město /obec umisťuje nalezené psy a kočky? V případě provizorního umístění v
městských/obecních kotcích, žádám o sdělení, kdo toto spravuje, jak dlouho tam zvíře zůstává a kam je poté
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umístěno. V případě smlouvy o umístění zvířat, žádám o zaslání smlouvy a zároveň žádám o zaslání faktur za tyto
služby za rok 2016, 2017 a 2018.
Odpověď: Město Toužim má zbudované nové kotce v rámci provizorního umístění pro psy. Kotce a péči o psy
provádí odpovědný pracovník Technické služby města Toužim. Systém není smluvně zajištěn. Psi jsou zde
umístěni po dobu nezbytně nutnou v souladu s občanských zákoníkem a následně předáni v případě zájemce
do adoptivní péče, či do útulku Bety, Ostrov nad Ohří, pokud zájem o adopci není. V roce 2017 byli 3 psi
umístěni do útulku, přičemž město Toužim uhradilo útulku poplatek 4.000,- Kč za 1 psa. Viz příloha.
8.

Žádám o uvedení kontaktní osoby a telefonního čísla na osobu, která se o nalezené zvíře postará i mimo
pracovní dobu úřadu.
Odpověď: Kotce jsou umístěny v prostorách Technických služeb města Toužim, péči o psy provádí odpovědný
pracovník. Tel. na TSM Toužim 354224570.

9.

Kolik psů mělo město/obec nalezených za rok 2016, 2017 a 2018?
Odpověď: rok 2016 – 9 nalezených psů, rok 2017 – 6 nalezených psů, rok 2018 – 3 nalezení psi

10. Kolik koček mělo město/obec nalezených za rok 2016, 2017 a 2018?
Odpověď: Odchyt volně pobíhajících koček město Toužim nezajišťuje.
11. Kolik psů je v současné době registrováno v katastru města/obce a jakou částku za poplatky město/obec vybralo
do rozpočtu za rok 2016, 2017 a 2018?
Odpověď: Počet registrovaných psů 377, vybráno za rok 2016: 88.994,- Kč, za rok 2017: 79.823,- Kč a
k datu k 30.09.2018: 69.030,- Kč

12. Kolik podnětů podezření na týrání zvířat od roku 2016 (včetně) přijalo město/obec a jakým způsobem tato
oznámení byla vyřešena (trestní oznámení, správní řízení atd.)? Žádám o rozdělní podle roků a uvedení
konkrétního způsobu vyřešení.
Odpověď: Týrání zvířat řeší obce s rozšířenou působností, tedy Magistrát města Karlovy Vary a dále Krajská
veterinární správa KV. Telefonické podněty jsou směrovány přímo do Karlových Varů, písemné podněty od
roku 2016 nebyly podány. Podněty před rokem 2016 byly postoupeny Magistrátu KV k dalšímu řízení. V roce
2018 bylo podáno jedno trestní oznámení ve věci odložení psa, přičemž Policie ČR, obvod Toužim, tuto věc
založila ad a…(vlastník psa nebyl dohledán).
13. Jakým způsobem město/obec řešila volně pobíhající psy dle obecně závazné vyhlášky proti úniku a volném
pohybu psů a s jakým výsledkem? Kolik bylo uloženo pokut?
Odpověď: Obecně závaznou vyhlášku proti úniku a volném pohybu psů město Toužim nemá. Řídí se dle
ustanovení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
14. Jakým způsobem město/obec vymáhá po majitelích nalezených psů/koček náklady spojené s odchytem a
umístěním?
Odpověď: O psy umístěné do útulku Bety se majitel ani v jednom případě nepřihlásil. Jednalo se tedy vždy o
psy odložené. Město Toužim zaplatí jednorázový poplatek za umístění 4.000,- Kč, který je v případech, kdy se
majitel nepřihlásí, pro město Toužim nevratný. Majitelům, kteří si psy vyzvednou v dočasném umístnění na
Technických službách, se náklady spojené s odchytem a umístěním neúčtují.

Klára Michalová, v.r.
MěÚ Toužim
Oddělení životního prostředí

