
O b e c   O T M A R O V
Otmarov 56, 664 57 p. Měnín, okres Brno-venkov

tel./fax 547229360, tel.: 721229623, e-mail: otmarov.obec@seznam.cz
IČO: 00488259, bank. spojení KB Brno-venkov 12327641/0100

KasProCats - kastrační program, z.s.
Za Potokem 49
Velká Bíteš
59501

Naše značka: OTM/113/2023               Vaše značka:                               V     Otmarově dne: 23.2.2023  

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme následující:

Ad 1. 
V případě nálezu zvířete obec doporučuje obrátit se na MP Židlochovice 
(tel.: 604 290 319), která bude daný nález zvířete řešit dle svých postupů.

Ad 2.
Toulavá, nalezená nebo poraněná zvířata předána do péče MP Židlochovice – 
zajištěno veterinární ošetření, pokus o nalezení majitele, ev. následné umístění 
v útulku pro zvířata – Bulhary.

Ad 3.
Dotaz ohledně posouzení či odborné způsobilosti MP Židlochovice směrovat na MP 
Židlochovice.

Ad. 4
Po předání zvířete do péče MP Židlochovice, probíhá komunikace mezi obcí a MP 
Židlochovice o průběhu řešení daného případu.

Ad 5.
Zveřejnění nálezu probíhá pomocí soc. sítí – Facebook, WhatsApp.  Nalezené zvíře 
z pravidla předáno majiteli v řádu hodin. Konkrétní případy doložit nemůžeme.

Ad. 6
Spolupráce s MP Židlochovice. Dotazy ohledně odborné způsobilosti MP 
Židlochovice směrovat na MP Židlochovice.

Ad 7.
Obec v letech 2020 – 2022 neuvolnila žádné finance na problematiku toulavých a 
nalezených zvířat.

mailto:otmarov.obec@seznam.cz


Ad 8.
Obec Otmarov nekastruje.

Ad 9.
Václav Gregorovič, otmarov.obec@seznam.cz, 721 229 623

Ad 10.
Obec Otmarov neřeší edukaci občanů a prevenci proti bezprizornímu množení či 
následnému utrpení zvířat.

Ad 11.
Obec nemá zájem.

Ad 12.
Na území obce Otmarov platí Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, kterou se 
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezují prostory
pro volné pobíhání psů

Ad 13.
Na starostu obce. Kontaktní údaje na starostu na www.otmarov.cz

Ad14.
Podáním žádosti o konkrétní věc – dar, dotace, uzavření dohody atd., žádost bude 
projednána zastupitelstvem a následně bude na danou žádost odpovězeno.

S pozdravem

     ____________________________
                                                                                Václav Gregorovič – starosta, v. r.  
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