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Oznamovatel: 
Kočky SOS, Bezručova 34, 695 01 Hodonín 
 

V Hodoníně dne 4.11.2011 
 
 
Věc: Žádost o přezkum a zahájení řízení 

Vážený pane inženýre, 

obdržely jsme Vyrozumění oznamovatele o výsledku šetřené věci ze dne 25.10.2011, v němž nám 
sdělujete, že dle výpovědi MVDr. Burského byly u usmrcených koček z areálu ZOO patrny zjevné 
klinické příznaky onemocnění chlamydiózou, konkrétně že kočky průjmovaly a měly výtok z očí a uší. 
Toto byl dle slov podezřelého MVDr. Burského také důvod, proč neprováděl nějaká další laboratorní 
vyšetření. Ke svému tvrzení pak údajně MVDr. Burský předložil chorobopisy. 
 
V této souvislosti se na Vás obracíme s dotazem, proč nebyli vyslechnuti svědci, které jsme 
navrhovaly v našem oznámení ze dne 8.7.2011, např. paní Alena Veisová, která o kočky denně 
pečovala a mohla by potvrdit, že kočky žádný průjem ani výtoky z nosu ani uší neměly a že 
nevykazovaly ani žádné jiné očividné známky onemocnění. MěÚ se sice řídil odborným vyjádřením 
KVS Jmk ze dne 15.8.2011, avšak ve výsledku se spokojil pouze s výpovědí podezřelého, kterou tento 
nedokáže doložit ničím jiným než svou výpovědí o údajných zjevných příznacích, dokonce ani 
žádným jiným odborným dokumentem (např. dokladem o laboratorním vyšetření) než chorobopisy, 
které si sám vystavil. 
 
Navíc, pokud si byl tak jistý tím, že jsou kočky takto nemocné, proč nám to nesdělil již na náš dotaz 
dne 28.6.2011? Proč na náš dotaz ohledně zdravotního stavu koček odpověděl, že se musíme zeptat 
ředitele ZOO? Proč nebyl vůbec vyslechnut ředitel ZOO ing. Jiří Koliba, který se jak v telefonátu 
s naším dalším svědkem Radkem Foltýnem tak v telefonátu s námi ze dne 28.6.2011 netajil tím, že 
příkaz k usmrcení zvířat vydal on, a o nyní ze strany MVDr. Burského tvrzeném onemocnění se vůbec 
nezmínil? 
 



 
Protože prvotní odvolávání se MVDr. Burského v našem telefonátu ze dne 28.6.2011 na příkaz 
ředitele ZOO a jeho následná obhajoba takovouto diagnózou tzv. „od oka“, údajnými laicky 
viditelnými potížemi koček, které nikdo další neviděl, i zanedbané vyšetření pozůstatků koček vč. 
tvrzení, že žádná z nich nebyla březí (jak to mohl podezřelý vědět, když kočky nepitval?) vzbuzují 
velké pochybnosti a namísto jako jednoznačný důkaz o oprávněném důvodu k usmrcení se jeví 
mnohem spíše jako obrana veterináře, který si je vědom toho, že se dopustil pochybení, žádáme tímto 
o přezkum a zahájení řízení vč. vyslechnutí našich svědků paní Aleny Veisové a pana Radka 
Foltýna, uvedených v našem oznámení ze dne 8.7.2011. 
 
Nezahájí-li MěÚ Hodonín v dané věci řízení, jsme připraveny obrátit se s žádostí o přezkum věci na 
ombudsmana. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Kočky SOS 
Naděžda Tomalová, předsedkyně 
Lucie Malečková, členka 
 
 
Důkazy: 
Telefonáty Kočky SOS Hodonín, nahrané na internetu pod těmito odkazy: 
- telefonát s MVDr. Burským: http://www.youtube.com/watch?v=k3cKO833710 
- telefonát s ing. Jiřím Kolibou: http://www.youtube.com/watch?v=jH2kd53i3n0 
 
Svědci: 
Jako svědky žádáme předvolat: 
Alena Veisová, Dvorní 21, 696 18 Lužice 
Radek Foltýn, Brněnská 4104/14A, 695 01 Hodonín 
 
 
V kopii odesláno: 
Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, MVDr. Jana Miklendová, Palackého třída 
1309/174, 61238 Brno (č.j. u KVS 2011/2849/KVSB) 
Komora veterinárních lékařů ČR, Palackého 1-3, 612 42 Brno - Královo Pole 


