
PROBLÉM  ZATOULAVÝCH  PSŮ  A  KOČEK 

 

V tomto příspěvku Vás chci seznámit a informovat Vás s problematikou volně pobíhajících zvířat 

v katastru města, resp. následném postupu po jejich odchycení. Ve chvíli, kdy hlídka, ať už vlastním 

zjištěním, či přijetím oznámení, zjistí volně pobíhající zvíře, pokusí se toto odchytit. Je zřejmé, že půjde 

především o psy, popř. kočky. Pokud se jedná např. o hospodářská zvířata, pokoušíme se vyrozumět 

chovatele a dále postupujeme společně tak, aby jednak nevznikla škoda na majetku, např. po střetu 

vozidla a zvířete na komunikaci, a současně aby nedošlo ke zranění zvířete. Poté, co je zvíře odchyceno se 

vždy zvažuje jeho vrácení chovateli, tedy pokud je znám, či má zvíře např. identifikační známku. Pokud 

není zvíře vráceno majiteli, je po veškeré související administrativě převezeno vždy do příslušného útulku 

pro opuštěná zvířata. Jen pro Vaši informaci bylo v kalendářním roce 2013 odchyceno MP Šluknov 46 

psů, z nichž 10 bylo odvezeno do útulku v Děčíně, ostatní byli vráceni majitelům. Odchyceno bylo dále 11 

koček, přičemž stejný počet byl také umístěn do útulku pro opuštěné kočky v Kozlech u České Lípy. 

Zejména na problematiku opuštěných koček bych rád poukázal. Nerad bych, aby si občané města má 

slova vyložili špatně, město se jednoznačně odpovědnosti za volně pobíhající zvířata nezbavuje. 

V posledních cca 6 měsících se však množí případy, kdy hlídka po upozornění občanů provede odchyt 

koček. Kočka domácí jakožto zoologický druh má značně rozsáhlá teritoria. Je tedy možné, že se u Vás 

vyskytne úplně cizí kočka, která ovšem není opuštěná, tedy bez majitele. Rozumné bude si uvědomit 

skutečnost, že opravdu bydlíme na malém městě a kočky zde pobíhaly a pobíhat budou. Hlavní zásadou 

by mělo být, nekrmit cizí kočku. Ve chvíli, kdy jakýkoli druh má v jiné lokalitě ideální podmínky, tedy 

začne se mu dařit, začne se množit, což může do budoucna být problémem. Ačkoli vždy po odchytu je 

provedena současně fotodokumentace zvířete a zveřejnění výzvy formou letáků, jsem přesvědčen, že je 

zde riziko, že mohou být do útulků umístěny i kočky, které mají, resp. měli svého majitele a pouze 

doplatili na lidskou rádoby nelhostejnost. Je třeba ke každému případu přistupovat individuálně a 

s rozvahou a po naší včasné společné konzultaci. Závěrem bych všem slušným občanům města rád 

poděkoval za spolupráci v uplynulém roce a současně Vám popřál do nového roku vše dobré. 
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