
vážený p.starosto, 
Obracím se na Vás z mé pozice jako jednatelka útulku pro s dotazem dle§ 106. 
1. Jak je na katastrálním území problematika toulavých 

2. Kam se obracet, resp.na jaký telefonní kontakt, v nálezu Rozumí se, kam odkazovat 
1álezce? 

3. Jak je na katastrálním území Ostrov program toulavých 

I/ roce jsem toulavých nalezených na území Ostrova. 
I/ posledním týdnu mi volali již osoby, též z území Ostrova s nálezem toulavé a prosbou o 
ad.1.- nemám s Vaším smlouvu, tudíž odkazuji rovnou na Vás Ostrovský Macík 

ad.2.- vazba je taková- Ostrov a nikdo je tam 

\Jejsem útulek, který by pracoval za" Jsem soukromý útulek, nepracuji za dotace a byla bych velice 
·áda, kdyby se situace toulavých na Vašem území bez odkladu 
Zda by bylo možné z Vaší pozice na Vašem zastupitelstvu projednat smlouvu s jakýmkoliv útulkem v 
<arlovarském kraji, který Vám bude nalezené a který ve spolupráci s Vaším bude 
xoblematiku kastrací. · 
Vlyšleno 
=>o letech, kdy za " z Vašeho území mi došla 

za a této problematiky. 
S pozdravem-

3. 



Vážená paní, 

Ostrov 
tajemnice 

Olt 

V dne 27. 1. 2022 
04216/2022 

Vaše žádost ze dne 20. 1. 2022, j. 04216/22 dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
k informacím, byla ke zpracování odboru životního 

Vám zasíláme 

S pozdravem 

OŽP 

Ing. Jana 
tajemnice 

ti. 

. , .. 



Ostrov 
odbor životního 

Váš dopis/ze dne: - / -
Spis. ŽP//22 

Ing. Jindra Jerglová, Bc. M. Šimková 
E-mail: jjerglova@ostrov.cz 
Telefon: 354 224 867, 354 224 834 
Dne: 26. I. 2022 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., v platném - p. Poulová 

Ad 1) Jak je na katastrálním území problematika toulavých 
• Situace je na posouzení konkrétní situace. 

Ad 2) Kam se obracet, resp.na jaký telefonní kontakt, v nálezu toulavé Rozumí se, k~m 
odkazovat nálezce? 

• Telefonní - policie Ostrov: 156, 777 766 074, 353 615 880, 353 844 131, 3fl 
801 299 

• Nález bude posouzen, a pokud z okolností bude zjevné, že vykazují 
známky vážného zdravotního stavu (nemoci psychické újmy nebo se bude jedqat 
o nesamostatná budou odchycena a do spolku Ostrovský Macík, z. s„ 

Ad 3) Jak je na katastrálním území Ostrov program toulavých 
• program spolek Ostrovský Macík, z. s. 

Tng. Jindra Jerglová 
vedoucí odboru životního 
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www.ostrov.cz 


