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Pravidla pro odchyt a vydávání zvířat v katastrálním území
Chodová Planá
1. Předmět úpravy
1.

Tato pravidla upravují postup městyse Chodová Planá při odchytu zvířat na
území městyse a pravidla pro následné zacházení s takto odchycenými zvířaty
v souladu s platnými právními předpisy.

2.

Odchyt zvířat zajišťuje městys Chodová Planá prostřednictvím odborně
proškolené osoby, která je povinna při odchytu a manipulaci se zvířaty dodržovat
zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen proškolená osoba).

3.

Směrnice je upravena v souladu se zákonem § 102 odst.3 zákona č. 128/2000
Sb.o obcích, v platném znění, § 39 a § 42 odst.1, písm.b) zákona č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči v platném znění a § 3 písm. h) až i) zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání v platném znění.

2. Odchyt zvířete
1.

2.

Odchyt zvířat se provádí v případě, je-li v zájmu ochrany zdraví, lidí a zvířat,
popřípadě v jiném veřejném zájmu. Odchyt provede proškolená osoba na pokyn
starosty nebo orgánu Policie ČR.
Proškolená osoba provede odchyt zvířete pomocí odchytových pomůcek.

3. Zacházení se zvířetem po jeho odchytu
1.

Odchycená zvířata budou umístěna do záchytného kotce (útulku) u proškolené
osoby, případně do kotce v areálu sběrného dvora.

2.

V případě, že odchycené zvíře má známku nebo čip, bude vyzván vlastník
zvířete k jeho vyzvednutí po zaplacení nákladů na odchyt a nákladů spojených s
umístěním.

3.

Umístění odchyceného zvířete v kotci bude vyhlášeno mobilním rozhlasem a
zveřejněno na webových stránkách města.

Po provedeném odchytu vyplní proškolená osoba „evidenční kartu zvířete“
(příloha č. 1).
5.
V případě, že se přihlásí vlastník zvířete umístěného v záchytném kotci, příp.
útulku, bude mu zvíře proškolenou osobou vydáno na základě vyplněného „Protokolu
o předání zvířete“ (příloha č. 2), který vlastník musí podepsat. V protokolu bude
uvedeno poučení, že vlastník zvířete je povinen uhradit městysi Chodová Planá
náklady, které mu v souvislosti s opatrováním zvířete vznikly. Kopii protokolu předá
proškolená osoba Úřadu městyse Chodová Planá – pokladna.
4.

6.

Není-li znám vlastník, jemuž by mělo být zvíře vráceno nebo nepřihlásí-li se
vlastník na základě vyhlášení, bude odchycené zvíře v souladu s § 1058-1062 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, předáno po 5 dnech do útulku
(pokud bude umístěno v kotci městyse) nebo nabídnuto k adopci.

4. Úhrada vynaložených nákladů
1.

Na základě zaslaného „Protokolu o předání zvířete“ od proškolené osoby, úřad
městyse Chodová Planá nebo CHODOVKA a.s. vystaví vlastníkovi zvířete fakturu
(nebo příjmový pokladní doklad) na úhradu skutečně vynaložených nákladů podle
platného ceníku (příloha č.3). Do těchto nákladů jsou započteny náklady za odchyt,
náklady na odvoz zvířete do kotce nebo útulku, náklady na péči o umístěné zvíře
(ubytování a strava) podle počtu dnů strávených v zařízení a náklady na veterinární
péči o zvíře.

2.

Tato pravidla byla schválena Radou městyse Chodová Planá dne 27.05. 2019
usnesením č. 55.8.

5.

Účinnost
1.

Účinnosti tato pravidla nabývají dnem 14.06. 2019.

V Chodové Plané dne 26.04.2019

.........................................
Luboš Hlačík- starosta

vyvěšeno na úřední desku dne: 29.05.2019
sejmuto z úřední desky dne: 14.06. 2019

Příloha č. 1

EVIDENČNÍ KARTA ZVÍŘETE č……
druh zvířete
pohlaví
plemeno
identifikační znaky

přibliž.stáří
váha cca

datum odchytu:
Místo
Čas
místo a okolnosti nálezu – odchytu (počet osob, délka trvání
odchytu)
odchyt provedl:
podpis:
datum umístění do kotce), předání do
útulku )
předávající – jméno:

ZDRAVOTNÍ A CHOVATELSKÉ ZÁZNAMY
datum

úkon

Čas
přebírající

č. čipu
cena

Klinická prohlídka na vzteklinu 1.den – negativní…………...................... 5.den – negativní ….............................
podpis veterináře
podpis veterináře

Příloha č. 2

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ ZVÍŘETE
EVIDENČNÍ KARTA ZVÍŘETE č.….
druh zvířete
přibliž.stáří
pohlaví
plemeno
váha cca
identifikační znaky

ZVÍŘE PŘEDÁN PŮVODNÍMU CHOVATELI (majiteli)

CHOVATEL
jméno

r.č. (č.OP)

adresa

telefon

Poučení: Zvíře bylo odchyceno jako toulavé (nalezené). Chovatel je povinen uhradit městysi
Chodová Planá náklady, které mu v souvislosti s péčí o zvíře vznikly. Mezi tyto náklady mohou
patřit: náklady za odchyt a umístění do záchytného kotce, náklady na odvoz zvířete do útulku,
náklady na péči o zvíře (ubytování a strava) podle počtu dnů strávených v kotci či útulku a náklady
na veterinární péči o zvíře, dle platného ceníku a skutečně vynaložených nákladů na zvíře.

Chovatel je povinen uhradit městysi
Chodová Planá náklady na:
datum

- odchyt*), -umístění v kotci*), - odvoz do útulku *), - ubytování
a strava za …………. dnů (dny)*), veterinární péči*)

podpis chovatele

Zvíře je přihlášeno na:
……………………………………………………………………………………………………..
*) nehodící se škrtněte!

PODKLADY PRO VÝPOČET VZNIKLÝCH NÁKLADŮ:

1. Odchyt zvířete dne: ……………
Paušál dle ceníku

…………..Kč

Ujeto

…………. km celkem

2. Odvoz zvířete do zařízení - útulek
Paušál dle ceníku

………… Kč /hod

Ujeto

…………. km celkem

3. Pobyt zvířete včetně krmení:
od …………. do…………….. tj. celkem …………..krmných dní
4.Veterinární péče: *)vstupní vyšetření:……………Kč
*)vakcinace:……………………Kč
*)odčervení:……………………Kč
*)léčba:…………………………Kč
5. *) Další úkony:

………………….……..Kč

Celkem k úhradě:

…..………………... Kč

K vynaloženým nákladům bude připočtena DPH dle platné sazby.

Příloha č. 3

CENÍK
úkon

odchyt zvířete

cena

umístění zvířete (do 10 kg) v kotci v areálu městyse

700,00 Kč nebo dle platného
sazebníku útulku
1500,00 Kč nebo dle platného
sazebníku útulku
80,00 Kč/hodina nebo dle
platného sazebníku útulku
100,00 Kč/den

umístění zvířete (nad 10 kg) v kotci v areálu městyse

200,00 Kč/den

opakovaný odchyt zvířete (za poslední 3 měsíce)
doprava zvířete do útulku

náklady na péči o umístěné zvířete v útulku

dle platného sazebníku útulku

náklady na veterinární péči

dle nákladů účtovaných
veterinářem

Odchycené zvíře bude ihned nebo po 5 dnech předáno do vybraného útulku.
Požadavek na odchyt zvířete je možné nahlásit:
- v úředních hodinách na tel. 374 798 464, 607 455 484 (podatelna úřadu) nebo na tel.
602 475 882 (starosta) nebo na tel. 725 076 030 (CHODOVKA a.s.),
- mimo úřední hodiny na tel. tel. 602 475 882 (starosta).

