Směrnice č. 3/2021
kterou se stanoví zásady pro odchyt, převzetí a umístění toulavých a
opuštěných psů na území města Dobřany, Šlovice a Vodní Újezd
Článek 1
1) Město Dobřany zajišťuje odchyt, převzetí a umístění toulavých a opuštěných psů na území města
Dobřany, jeho místních částí, Šlovic a Vodního Újezda (dále psů), prostřednictvím Technických služeb,
organizační složky města (dále Technických služeb).
2) Technické služby organizačně zajistí systém pravidelných služeb, kdy bude pracovník TS v případě
potřeby dostupný na telefonním čísle +420 724 004 389.
3) Na základě oznámení o výskytu psa provedou pověření pracovníci TS v rámci svých možností odchyt
psa a umístí jej do záchytného kotce v areálu Technických služeb. O odchytu nebo převzetí psa vyhotoví
pracovník TS „Protokol o odchytu a předání zvířete“ (viz příloha č.1).
4) Po přijetí zajistí odpovědný pracovník TS kontrolu psa a v případě potřeby zabezpečí provedení
nezbytného veterinárního ošetření. Dále tento pracovník zajistí sám nebo po domluvě s jinými
pracovníky TS péči o odchycené zvíře tak, aby mělo neustále k dispozici vodu a krmení. Rovněž zajistí
čištění kotce od výkalů a to i ve dnech pracovního volna. Po uvolnění kotce bude provedena jeho celková
dezinfekce.
5) Pracovník TS provede fotodokumentaci psa, zajistí její zveřejnění na webových stránkách města a na
Facebooku města. Dále zajistí vyhlášení psa v městském rozhlasu a to vždy nejpozději následující
pracovní den po odchycení psa a to po dobu 3 dnů.
6) Pokud ve výše uvedené době nebude zjištěn majitel nebo držitel (dále vlastník) psa, může být zvíře
předáno do péče jinému chovateli nebo převezeno do psího útulku. Při předání psa jinému chovateli
vyplní pracovník TS „Protokol o odchytu a předání zvířete“ (viz příloha č.1). V případě převezení do
psího útulku potvrdí pracovníkovi TS odpovědná osoba provozovatele útulku „Protokol o předání psa“
(viz příloha č.1).
7) V případě zjištění vlastníka psa, před jeho umístěním do psího útulku sepíše pracovník TS s vlastníkem
„Protokol o předání psa“ (viz příloha č.1).
8) V případě zjištění vlastníka psa je povinen vlastník uhradit městu Dobřany případné náklady za odchyt
psa, provedené veterinární úkony a dle okolností i náklady za umístění psa v kotci TS, případně za jeho
převoz do útulku. Při opakovaném prohřešku zajistí vedoucí TS podání podnětu k řešení v přestupkové
komisi města. Dále je vlastník povinen zaplatit náklady za umístění psa v útulku (dle ceníku služeb
daného útulku) přímo provozovateli útulku. Po uhrazení uvedených nákladů mu bude pes vydán.
Článek 2
1) Tato směrnice byla schválena usnesením rady města č. 81 ze dne 19. 4. 2021.
2) Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2021.
V Dobřanech dne 20. 4. 2021.
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