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Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. 
ze dne  13.09.2021  
 
 
Dobrý den, 
na základě zákona o přístupu k informacím dle zákona 106/1999sb. bych  ráda 
poprosila o informace týkající se nalezených koček ve městě Varnsdorf. 
Kolik jich bylo od roku 2020  městu/MP předáno, kam byly umístěny nebo jak s nima 
bylo naloženo, případně prosím i o počet, kolika z nich se dostalo veterinárního 
ošetření včetně prosím o zaslání potvrzení.  
Upozornuji, že to samé jsem žádala od města Val. Meziříčí a vše mi bylo doloženo 
kopiemi dokumentů tak jak má být. Město je povinno brát doklad ihned za vet 
ošetření, děkuji. 
 Dále prosím o informaci, kdo měl službu v sobotu 11.9.2021 na služebně MP 
Varnsdorf v době, kdy jim byl předáván kocour od hasičů, děkuji. 
Budu žádat důkladné prošetření celé této záležitosti. MP v tomto městě jedná se 
zvířaty jak s odpadem, již jsem to s váma jednou řešila. Bohužel vidím, že situace je 
stejně hrozná. 
Vím, že Vy osobně (p. Brzák) máte zvířata rád, ale ne všichni jsou stejní, bohužel. 
Předem děkuji za podané informace 

 
Odpověď stačí zaslat e-mailem, děkuji 
 
S přáním hezkého dne 
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Vážená paní 
 
k Vaší žádosti sdělujeme, že v roce 2020 byly obci předány tři dospělé kočky a jedno kotě; 
v roce 2021 jedna dospělá kočka a jedno kotě. Kočky jsou předávány útulku Bona – Kozly u 
České Lípy. Veterinární péče je kočkám zajišťována v útulku. Cena za převzetí kočky je 
paušální, potvrzení o následné péči město tedy nedostává. Ve Varnsdorfu u smluvního lékaře 
žádná kočka za dotazované období ošetřena nebyla. 
 
Informace o tom, kdo měl službu v sobotu 11.09.2021, na služebně MP nemáme. Vaši žádost 
jsme MP Varnsdorf přeposlali. 
 
K Vašemu vážnému obvinění MP sdělujeme, že kočka byla nalezena ve špatném zdravotním 
stavu. Nepohyblivost končetin zvířete, kterou způsobilo s největší pravděpodobností poranění 
páteře, potvrdil také vedoucí pracoviště IZS a služeb. Kočka byla jednotkou HZS stanice 
Varnsdorf předána do přepravního boxu MP a byl k ní zavolán veterinář. Příchodu veterináře 
se nedožila. 
 
 
 
 
Ing. Přemysl Brzák 
Vedoucí odboru životního prostředí 
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------ Přeposlaná zpráva ------ 

Od: "Ing. Přemysl Brzák" <premysl.brzak@varnsdorf.cz> 

Komu: "

Odesláno: 30.09.2021 11:32:30 

Předmět: Fw[2]: osobní čísla strážníků 

 

Dobrý den, 

 

přeposílám informaci z městské policie. V sobotu 11.9.2021 měli na služebně MP 

Varnsdorf službu strážníci s osobními čísly 00186, 00147 a 06104. Více k tomu v 

souladu s legislativou nenapsali. 

 

Přeji hezký den 

 

Ing. Přemysl Brzák 

vedoucí odboru životního prostředí 
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