MĚSTSKÁ POLICIE BRNO, ÚTULEK PRO OPUŠTÉNÁ ZVÍŘATA, PALCARY 1186/50, 635 00 BRNO

VEŘEJNÁ FINANČNÍ SBÍRKA PRO ÚTULEK
V Útulku pro opuštěná zvířata vybudovaném statutárním městem Brnem a otevřeném 1. listopadu 2002
najdou každý měsíc svůj přechodný domov desítky psů a koček. Zvířata mají v útulku zajištěnu veškerou
potřebnou chovatelskou i veterinární péči - pečují o ně zkušení veterinární lékaři a tým odborně
vyškolených zaměstnanců.
Větší část z celkového počtu psů jsou tuláci, kteří se jen zaběhli, a jejich vlastníci si je přijdou do útulku
sami vyzvednout. Menší, ale stále ještě značná část z nich však byla svými vlastníky opuštěna a vyhnána
na ulici. Jejich vlastníci se jich tímto způsobem - v rozporu s platnými právními předpisy České
republiky i v rozporu se základními humánními principy - prostě zbavili. Tito lidé, i když jsou třeba ze
strany útulku dohledáni, na své povinnosti chovatele nereflektují a další osud jejich zvířat je jim naprosto
lhostejný. Obdobně končí v našem útulku i značné množství odložených koťat a opuštěných koček.
Opuštěným psům a kočkám proto nezbývá než čekat, až si je někdo z Vás vybere, přivede domů, pohladí,
polaská a přijme je jako společníky do domácnosti, případně jim svěří střežení svého objektu, domu či
bytu. Někteří z nich na tu „svoji“ příležitost čekají v našem útulku třeba i několik let.
Pokud se nemůžete o opuštěné zvíře postarat, ale osud těchto zvířat Vám není lhostejný, můžete přispět
jakoukoliv částkou na jejich pobyt v útulku prostřednictvím veřejné finanční sbírky.
Částka získaná prostřednictvím veřejné finanční sbírky bude použita výhradně ve prospěch zvířat na vybavení útulku dále zvyšující standard pro jejich ubytování, na nákup veterinárních potřeb, léčiv,
speciálního či nadstandardního krmiva pro nemocná zvířata, pamlsků a hraček, na vybavení veterinární
ordinace dále zkvalitňující veterinární péči o zvířata, ale také na finančně náročnější operace zvířat apod.
Pokud jste se rozhodli věnovat na účet sbírky pro útulek jakoukoliv finanční částku a svým příspěvkem
tak zpříjemnit našim zvířatům pobyt v jejich přechodném domově, děkujeme Vám.

Finanční příspěvek můžete předat v hotovosti pověřeným zaměstnancům přímo v útulku,
zaslat složenkou, případně poukázat bankovním převodem na účet:
Statutární město Brno, Magistrát města Brna, 601 67 Brno,
číslo účtu: 111 342 222/0800. Do účelu platby prosím uveďte: Sbírka – opuštěná zvířata.
Získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků na činnost Útulku pro opuštěná zvířata
a odchytové a asanační služby na celém území statutárního města Brna je v souladu s § 4 odst. 1 zákona
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje pod
č. j. JMK/72487/2013 ze dne 24. 6. 2013.
Datum zahájení sbírky: 26. 6. 2013. Sbírka bude konána po dobu neurčitou.

