-

Dotaz:

Informace obsažené v dokumentaci k výjimkám z povinného čipování psů, o kterých
rozhodlo zastupitelstvo obce, informace k důvodům občanů žádajících o udělení výjimky,
případně informace z odborných veterinárních zpráv a posudků, vedoucích k udělení
výjimky.
-

Odpověď:

Do dnešního dne nebyla našemu úřadu doručena žádná žádost o udělení výjimky
z povinnosti čipování psů, tedy úřadu nebylo ani podání takové žádosti zdůvodňováno, ani
podpořeno případným odborným veterinárním posudkem.
-

Dotaz:

Informace o podkladech, případně diskusi, vedoucích k přijetí článku 4, odstavce 3): „Psi,
kteří jsou před účinnosti této vyhlášky starší 12 let, trvalému označení nepodléhají.“
-

Odpověď:

Záměr vydání této obecně závazné vyhlášky vyplynul z diskuse starostů na téma
povinnosti obcí k úhradě nákladů spojených s odchytem ztraceného či toulavého psa. Obec,
na jejímž katastru je pes nalezen – odchycen, je povinna hradit veškeré náklady spojené
s jeho přesunem a umístěním do útulku pro opuštěná / toulavá zvířata (karanténa, očkování,
krmivo, případná další potřebná veterinární péče), a to prakticky po časově neomezenou
dobu. Náklady jsou samozřejmě hrazeny pouze za dobu, po kterou byl pes v útulku skutečně
umístěn - do doby dokud si psa po povinné karanténě nevezme z útulku nový majitel. Pouze
pokud si psa z útulku vyzvedne původní majitel, hradí výše uvedené náklady sám. Povinné
čipování psů umožní útulku jednoznačnou identifikaci majitele.
Návrh textu OZV Albrechtice 1/2011 byl zpracován dle předlohy již platné OZV č. 1/2009
Města Desná:
(http://www.mesto-desna.cz/dokumenty/vyhlasky/vyhlaska_mesta_desna_012009.pdf).
Článek 4, odstavec 3) byl konzultován s MVDr. Klárou Pospíšilovou, která doporučila toto
omezení věkem psa ve vyhlášce zachovat. Psi starší 12 let většinou již volně po obci
nepobíhají, a ačkoli zákrok vlastního načipování není nijak zvlášť bolestivý, u starých psů
může přivolat nečekané komplikace s hojením a zbytečnou stresovou zátěž. Z výše
uvedených důvodů bylo toto ustanovení ve vyhlášce ponecháno. Na zasedání zastupitelstva
nikdo ze zastupitelů ani přítomné veřejnosti tuto skutečnost nerozporoval ani nekomentoval.

