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Vážená paní ředitelko, 

 

zdejší odbor životního prostředí obržel Vaši žádost o pomoc při likvidaci koček na školní 

zahradě Mateřské školy Krnov, Žižkova 34, okres Bruntál, příspěvková organizace na ulici 

Žižkově 492/34 v Krnově. 

 

Situaci s potulováním koček po zahradě mateřské školy jsme již řešili v roce 2009. Od tohoto 

roku spolupracujeme s paní Romanou Kohoutovou, která zajišťuje pooperacní péči 

po provedené kastarci opuštěných koček, odchycených i v okolí mateřské školy na Žižkově 

ulici. Tímto způsobem město řeší problematiku opuštěných koček, které se ve větším počtu 

vyskytují v různých lokalitách na území města. Kastrované kočky se opětovně vypouští 

do lokality, ve které byly odchyceny a to z toho důvodu, aby lokalitu neobsadily nově 

příchozí opuštěné kočky, které jsou schopné reprodukce. K odchytu koček město doposud 

nepřistoupilo, protože nemá vhodnou plochu pro útulek, ve kterém by se zajistil welfare 

chovaných koček. 

 

V průběhu dvou měsíců proběhlo šetření v okolí mateřské školy na Žižkově ulici a bylo 

zjištěno, že je kočkám překládáno krmení před mateřskou školkou na sídlišti SPC. Takováto 

svévolná péče o opuštěné kočky, nezodpovědnými spoluobčany, není v souladu se strategií 

města při řešení problému volně žijících koček na území města. Toto lze považovat za zábor 

a znečišťování veřejného prostranství. Také umisťování zařízení pro opuštěné kočky 

v bezprostřední blízkosti školského zařízení není vhodné. V tomto bodě byla požádána 

MP Krnov o součinnost a případné občany, kteří předkládají krmivo na veřejném prostranství, 

oznámí na MěÚ Krnov.  

 

K výše uvedenému nutno dodat, že po likvidaci zahrádkářské osady je pozorován 

v okrajových částech města zvýšený výskyt opuštěných koček, kterým pravděpodobně zanikl 

domov a toulají se od domu k domu. Aby jejich počet ve městě nepřibýval, zavedlo město 

před osmi lety kastrační program koček. Jako další problém se pak jeví vlastnictví kočky, tedy 

kdo je jejím skutečným majitelem. Toulavá kočka má majitele, ale běžně se pohybuje 

po městě a není rozlišitelná od opuštěné kočky. Majitelé zvířat by měli být zodpovědnější! 
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Opuštěné kočky, obtěžující své okolí není dle platné legistavivy možné fyzicky lividovat. 

Tímto řešením by byla jistě pohoršena i veřejnost. Nelze kočky srovnávat s hlodavci, 

u kterých lze provádět deratizaci i ve volné krajině. Je zřemé, že zamezit potulování 

opuštěných koček po mateřské škole na Žižkově ulici je technicky velmi složité. Nicméně 

po zamezení podávání krmení v bezprostřední blízkosti mateřské školy, by se měl jejich počet 

snížit na únosnou mez. Bohužel město nedisponuje vhodným pozemkem pro výstavbu útulku 

pro zvířata v nouzi a ani naše finanční možnosti na řešení tohoto problému nejsou neomezené.  

 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Salvet 

vedoucí oddělení ekologie krajiny 


		epodatelna@mukrnov.cz
	2018-04-20T10:17:16+0200
	Město Krnov


		2018-04-20T10:13:34+0200
	Krnov
	Tomáš Salvet




