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Mírové náměstí 15/7, Litoměřice     PSČ 412 01 

Kancelář starosty a tajemníka 

  
Vaše značka:   

Ze dne: 06.11.2018  

 

 

č. j.: MULTM/0070758/18/KST/ECh   

Sp. zn.:    

    

Vyřizuje: Bc. Martina Skoková   

Telefon: +420 416 916 206   

Fax: +420 416 916 211   

E-mail: martina.skokova@litomerice.cz 

 

 

Litoměřice 16.11.2018 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ze dne 6.11.2018 

Vážená paní, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím (dále jen „zákon“), doručené na Městský úřad Litoměřice dne 6.11.2018 

elektronicky, Vám sdělujeme následující:  

Požadované informace: 

1/ Žádám o vyčíslení počtu odchycených toulavých koček z okolí Litoměřic od roku 2008. 

2/ Žádám o vyčíslení počtu koček kastrovaných pod MěÚ Litoměřice od roku 2008. 

3/ Žádám o vyčíslení počtu toulavých koček předaných do útulků či útulku od roku 2008. 

4/ Žádám o vyčíslení počtu koček, které byly úspěšně předány do adopce, od roku 2008. 

5/ Zajímá mne, kam se kočky po kastraci, město Litoměřice má dle pana Gryndlera – kastrační 

program, předávají. 

6/ Kde, Vámi zvolený útulek, zveřejňuje kočky k adopci. 

Poskytnuté informace: 

1) - 3) Počet odchycených a kastrovaných koček: 

Rok Odchyt Kastrace 

k 31.10.2018 149 77 

2017 177 80 
2016 171 103 
2015 143 93 
2014 173 99 
2013 149 64 

2012 159 48 
2011 95         45 

2010 129 50 
2009 57 28 
2008 56 32 
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3)  Město Litoměřice má uzavřenou smlouvu pouze s ČESKOU SPOLEČNOSTÍ PŘÁTEL 

ZVÍŘAT ÚTULEK PSÍ DOMOV ŘEPNICE 30, 41201 LITOMĚŘICE, pobočný spolek, 

se sídlem Řepnice 30, 412 01 Libochovany, IČO: 709 39 683 (dále jen „útulek“), 

na monitorování výskytu, odchytu, převozu umístění a veterinární péči pro zvířata 

odchycená na území města Litoměřice. S jiným zařízením smluvní vztah nemá. Útulek 

nepřebírá kočky od majitelů, ale pouze je odchytává na základě žádostí občanů nebo města 

Litoměřice. Počet toulavých koček předaných do útulku od roku 2008 je stejný jako počet 

odchycených toulavých koček z okolí Litoměřic od roku 2008, viz tabulka ad 1).  

 

4)  V části žádosti o vyčíslení počtu koček, které byly úspěšně předány do adopce od roku 2008, 

bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.  

 

5)  Při odchytu se kočky veterinárně ošetří a kastrují. Na žádost obyvatel se kočky vracejí 

do místa odchytu, ostatní se předávají zájemcům do adopce. 

 

6)  Útulek zveřejňuje kočky k adopci na všech dostupných místech, tedy úplně stejně jako psy. 

Nejúspěšnější je nabízení přímo v útulku při návštěvě zájemců o zvířata, jinak na webových 

stránkách, v regionální televizi, v celostátní televizi (např. pořad „Chcete mě“) v tisku, při 

akcích pořádaných na výstavišti Zahrada Čech, v rozhlase atd. 

 

S pozdravem 

                                                                                     Bc. Martina Skoková 

                                                                  vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka  

                                                                                         MěÚ Litoměřice 


