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Věc: Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – šetření kočičího útulku 

v Božanovské 22343/12, Horní Počernice 

 

 

 

Vážení členové bytového družstva, 

 

dovoluji si Vám oznámit, že rozhodnutí čj. MCP20 019540/2018/OŽPD/Bid bylo vydáno dne 5. 11. 

2018. Účastník řízení – si toto rozhodnutí vyzvednul dne 19. 11. 2018 a v zákonné lhůtě nepodal 

odvolání. Rozhodnutí nabylo právní moci a je vykonatelné.  

 

Rozhodnutí nabylo právní moci 5. 12. 2018 a je vykonatelné.  

 

K Vašemu dotazu ohledně kočičího útulku:  

 

V rozhodnutí čj. MCP20 019540/2018/OŽPD/Bid se konstatuje, že je správnímu orgánu známo z výkonu 

správní činnosti, že chovatelka ve svém bytě provozuje kočičí útulek s názvem Kočky bez hranic (ve 

spise je k tomuto pod čj: MCP20 004853/2018/OZPD/Sv. výpis z obchodního rejstříku na Kočky bez 

hranic, z.s., IČO 03594866).  

Ale z odborného Městské veterinární správy ze dne 15. 2. 2018 vyplývá (citace): „ ....i když se v tomto 

případě nejedná o klasický zájmový chov koček, ale zároveň o činnost zapsaného spolku Kočky bez 

hranic, který nabízí kočky novým majitelům a nejedná se ve všech případech o trvalý, ale dočasný chov, 

nelze obecně pohlížet na tento chov jako na „útulku podobné“ zařízení, je potřeba stanovit určité 

podmínky chovného zařízení“. 

 

V tomto odborném stanovisku ze dne 15. 2. 2018 navrhuje MěVS snížit počet zvířat na 25 kusů.  

 

Dále správní orgán v průběhu řízení dne 26. 4. 2018, požádal odbor výstavby a územního rozvoje MČ 

Praha 20 o sdělení, zda byt č. 3 chovatelky na adrese Božanovská 2343/12, Horní Počernice, byl 

zkolaudován k provozování zařízení Kočky bez hranic včetně karantény. Správní orgán dne 17. 5. 2018 

obdržel odpověď s tím, že v archivu stavebního úřadu při Úřadu městské části Praha 20, nejsou doklady 

pro změnu užívání předmětné bytové jednotky na útulek pro zvířata. 

 

Dne 27. 4. 2018 správní orgán dopisem č.j.:MCP20 008218/2018/OŽPD/Sv, požádal opět Městskou 

veterinární správu o vydání stanoviska k provozování útulku pro zvířata dle platné legislativy v bytě 

chovatelky, neboť si potřeboval definitivně ujasnit, zda li se jedná o zájmový chov nebo o provozování 

útulku pro toulavá nebo opuštěná zvířata Kočky bez hranic.  

 

Dne 24.5.2018 bylo správnímu orgánu doručeno (pod č.j.: MCP20 009737/2018/OŽPD/Sv) stanovisko 

MěVS č.j.: SVS/2018/056943-A. Ve stanovisku se uvádí, že dne 18. 4. 2018 proběhlo ústní jednání 

s chovatelkou na základě podnětu, který se týkal provozování útulku pro kočky – „Kočky bez hranic, z. s. 

Božanovská 2343/12, 193 00 Praha 9“ (dále také „spolek“) bez příslušné registrace. V rámci ústního 

jednání se neprokázalo, že by chovatelka nebo spolek od doby účinnosti novely veterinárního zákona (1. 

11. 2017) přijala toulavá nebo opuštěná zvířata. Dále chovatelka také uvedla, že nemá v úmyslu nadále 

provozovat činnost útulku pro zvířata ani přijímat nová zvířata. Na základě výše uvedeného je na chov 
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koček pohlíženo jako na zájmový chov zvířat, na který se vztahují povinnosti chovat zvířata ve vhodných 

podmínkách, předcházet vzniku a šíření nákaz atd. Závěrem ve stanovisku je uvedeno, že MěVS 

neshledala důvod k revizi podnětu a odborného vyjádření ze dne 15.2.2018, č.j.: SVS/2018/019285-A.  

 

Proto správní orgán ve svém rozhodnutí pohlížel na chov koček v bytě chovatelky jako na zájmový 

chov.  

 

Správní orgán ve svém rozhodnutí polemizoval s odborným stanoviskem Městské veterinární 

správy ze 15. 2. 2018, kde navrhuje MěVS snížit počet zvířat na 25 kusů a po zdůvodnění rozhodl, 

aby chovatelka snížila počet zvířat na 10 kusů a to do 5 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí.  

 

 

 

 

 

 

 

Věra Bidlová 

vedoucí odboru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

Rozhodnutí MCP20 021448/2018/OŽPD/Bid s anonymizovanými osobními údaji  

 

 

 

Rozdělovník: 

1. BD Božanovská I, Božanovská 2345, 193 00 Praha – Horní Počernice - předseda BD Božanovská 

Bc. Marek Řehoř 

2. 2. Spis OŽPD 

3. Archív ÚMČ Praha 20 

4.  


