
 
 
Městský úřad Hodonín                                                                             Svitavy, 7.3.2007 
paní Eva Mahdalová 
Masarykovo nám. 1 
695 03 Hodonín 
 
Vážená paní Mahdalová, 
 
     na webových stránkách města Hodonín jsme četli Tiskové zprávy z 27.10.2004, zejména bod 6, 
kde upozorňujete na nutnost provádění níže uvedeného " preventivních opatření" 
 
"Zároveň je však nutné nadále provádět preventivních opatření – nekrmit zdivočelé kočky,  zabezpečit 
objekty proti nežádoucímu vniknutí koček,  především do sklepů, chodeb, k odpadkům." (citace) 
 
Upozorňujeme na rozpor tohoto opatření se zákonem. 
§ 4 zákona na ochranu zvířat proti týrání - Citace:“Za týrání (zvířat) se považuje …omezovat výživu 
zvířat, včetně napájení… vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů..“ 
Zdůrazňujeme,že omezení výživy zvířat je přestupkem proti zákonu, nikoli jejich krmení!         
 
Pokud jsou kočky přemnožené a zdivočelé, je to vinou nezodpovědných majitelů koček a také vinou 
města, pokud toto nepostupuje v souladu s uvedenými zákony a vyhláškami, které ukládají řešení 
problematiky bezprizorních zvířat. Tento zákon je nadřazený vyhláškám a výzvám, které vydává obec 
a proto tyto nesmějí být v rozporu se žádným zákonem. 
 
Neutěšený stav bezprizorních koček v Hodoníně jsme již řešili s ing. Ivanou Mrkosovou,  
která reagovala na naši reakci na článek, zveřejněný v Hodonínských listech č. 9/2006. 
Její stanovisko k této problematice: 
"Kočky krmit nezakazujeme, cílem článku bylo upozornit na zákaz znečišťování veřejného 
prostranství."  (citace z dopisu, který nám byl ing. Mrkosovou zaslán e-mailem 15.12.2006) 
 
Žádáme Vás proto, aby Vámi uvedené  "preventivní opatření" bylo na webových stránkách města 
Hodonín opraveno nejpozději do 25. března 2007 tak, aby nebylo zavádějící a nebylo v rozporu se 
zmiňovaným zákonem.  
Nechat zdivočelé bezprizorní = člověkem vyhozené kočky utýrat hlady je metoda odpovídající  
středověku a v žádném případě nesvědčí o kompetentnosti osob, které by takto chtěly řešit problém 
toulavých koček. 
 
V zájmu, kvůli člověku,  takto trpících koček, Vás prosíme o opravdu etické řešení, jak je to 
naznačeno ve zmiňované tiskové zprávě bodu 6 v první části. 
 
 
 
 Za ohz 
Jana Zerzánová 
víceprezidentka ohz 


