MĚSTSKÝ ÚŘAD TOUŽIM
Oddělení životního prostředí
Sídliště 428
364 01 Toužim
Číslo jednací: 4599/18/KMi
Vyřizuje: Michalová
V Toužimi: dne 03.12.2018

POSKYTNUTÍ INFORMACE
Žadatel: **********, sídlo **********

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Dne 30.11.2018 obdržel Městský úřad Toužim žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, o poskytnutí informace
1.

Má vaše město/obec kastrační program pro kočky?

ANO

2.

Od kterého roku funguje ve vašem městě/obci
kastrační program?
Komu je váš kastrační program určen?
Např. majitelům zvířat, útulkům.
Přispíváte na kastrace pouze obecním útulkům,
nebo na příspěvek dosáhnou jakékoliv útulky,
depozita nebo spolky, které působí ve vašem
katastrálním území?
Přispíváte na kastrace i soukromým osobám? Pokud
ano, tak za jakých podmínek.
Musí lidé prokázat, že jsou majitelé kočky ke/po
kastraci, nebo přispějete i na kastraci jakékoliv
toulavé kočky, kterou lidé donesou k veterináři?
Jakou částkou přispíváte na kastraci jedné
kočky/kocoura?
Liší se výše příspěvku pro útulky a soukromé osoby?
Pokud ano, uveďte jednotlivé částky.
Přispíváte na kastraci, kterou provedl kterýkoliv
veterinář, nebo máte nasmlouvaného konkrétního
veterináře? Prosím jmenujte.
Jakou formou na kastrace přispíváte?
a) Přímo lidem po předložení potvrzení od
veterináře.
b) Konkrétnímu veterináři na základě jeho hlášení.
Pokud přispíváte soukromým osobám, které
přinesou na úřad potvrzení od veterináře, jak staré
může toto potvrzení být?
Kolik soukromých osob ročně využije váš kastrační
program? Údaje uveďte od roku 2012 včetně
letošního roku. Uveďte po jednotlivých letech.
Na kolik koček bez rozdílu pohlaví jste poskytli
příspěvek od roku 2012 včetně letošního roku.
Uveďte po jednotlivých letech.
Jakým způsobem informujete občany o vašem
kastračním programu a možnostech jeho využití?
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Občanům s místem trvalého pobytu na území
města Toužim (majitelům a pečovatelům)
Na příspěvek dosáhnou pouze občané s místem
trvalého pobytu na území města Toužim
(majitelé a pečovatelé)
ANO, podmínkou je trvalý pobyt na územní
města Toužim
Prokazují se OP na základě podmínky v bodu 5.,

300 Kč/1 kočka, 200 Kč/1 kocour
Naše Výzva kastrace je pouze pro občany
Kastraci může provést kterýkoliv veterinář na
území ČR
a) přímo občanům po předložení potvrzení od
MVDr.

Žádost o příspěvek lze podat maximálně do 3
měsíců od provedení zákroku
2016 – 20 osob, 2017 – 33 osob, 2018 – 22 osob

2016 – 20, 2017 – 33, 2018 - 22

V místním tisku, formou sms pro občany, web
města Toužim
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Klára Michalová, v. r.
MěÚ Toužim
Oddělení životního prostředí

