MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
Kancelář tajemníka

Vaše značka:
Číslo jednací: MUKO-15323/2018-ih
Spisová značka: 2574/2018
Datum: 02.06.2018

517 41 Kostelec nad Orlicí

Počet listů: 1
Počet příloh/listů příloh: 0/0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Město Kostelec nad Orlicí obdrželo dne 21.6.2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako
„InfZ“), v níž se domáháte poskytnutí:
1) Vzhledem k tomu, že doba umístění je zpravidla max. 3 dny (dle vašeho sdělení č.j..
14767/2018-ih) žádám o sdělení, zda vede Město Kostelec nad Orlicí případně městská
policie Kostelec nad Orlicí po dobu umístění zvířete každodenní záznam o průběhu péče o
odchycené zvíře, kde je uvedeno, kdo a jakým způsobem pečuje (krmení, napájení, venčení,
případně návštěva veterináře apod.), aby nedocházelo k týrání zachycených zvířat, dle
zákona č. 246/1992 Sb.
2) Žádám o kopii tohoto záznamu od 6. 6. 2018 do 8. 6. 2018, kdy došlo k odchycení psa,
dle webových stránek MP Kostelec nad Orlicí a dle Vámi zaslaného protokolu o předání do
útulku.
3) Podle jakého kritéria je MP Kostelec nad Orlicí vyhodnoceno, zda pes
potřebuje/nepotřebuje veterinární ošetření, jelikož některá zranění není možné laicky
posoudit. Pes nemusí jevit na první pohled žádné známky zranění, a proto je třeba, aby
vyšetření provedl veterinární lékař.
4) Žádám opakovaně (žádost ze dne 15. 6. 2018, otázka č. 3.) o odpověď, jak je
postupováno, aby nedocházelo k týrání zachycených zvířat, dle zákona č. 246/1992, jak při
odchytu zvířete, umístění v kotci i v případě transportu zvířete do útulku.
5) Prosím o sdělení:
- čísla a názvu interní směrnice MP, která ošetřuje postup při odchytu zachycených zvířat
(dle vašeho sdělení ze dne 19. 6. 2018, bod 5.)
- kdy byla směrnice schválena a od kdy je v platnosti
- jména osob, které interní směrnici schválili
- stručný popis co dokument – interní směrnice popisuje
- zda lze osobně do výše uvedené směrnice nahlédnout.
6) Kde a v jakých volně přístupných dokumentech, se občané města mohou seznámit se
schváleným postupem městské policie při odchytu a umístění zvířete do záchytného kotce,
včetně způsobu předání majiteli či útulku a schváleného správního poplatku za tento úkon?

K žádosti uvádíme k bodům:
1) Každodenní záznam (krmení, napájení, venčení atd.) městská policie nevede. O
průběžnou výměnu/doplnění vody, krmiva či zajištění úklidu se stará příslušná směna. V
rámci těchto úkonů je pochopitelně kontrolován i zdravotní stav zvířete (kontrola
vedoucího i mimo pracovní dobu).
2) Kopie záznamu ze dne 6. – 8.6.2018 byla již poskytnuta na základě předešlé žádosti.
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Strážníci již při odchytu kontrolují stav zvířete, a to i průběžně po dobu umístění
v záchytném kotci (např. motorika zvířete, letora, stav srsti, sliznic, jiskra oka, dále i stav
výkalů atd.). V případě jakéhokoliv podezření na změnu stavu je zajištěna konzultace
s ordinací MVDr.
4) MP má interní předpis, na základě kterého je při odchytu psa postupováno dle konkrétní
situace. Ke zveřejnění dochází vždy neprodleně, doba umístnění je individuální zpravidla max. do 3 dnů, venčení v ranních a odpoledních hodinách, kontrola napájení a
krmení průběžně, veterinární prohlídka dle potřeby.
Vlastní odchyt, umístění do záchytného kotce a případný transport: postupováno vždy
individuálně s přihlédnutím ke konkrétní situaci, tj. letoře, individuálnímu stavu, velikosti,
stáří a odchytu tak, aby nedošlo ke zranění či utrpení zvířete. Odchyt je umístěn dle
aktuálních povětrnostních podmínek v záchytném kotci nebo ve vnitřních prostorách MP,
kde je zajištěn s přihlédnutím k odchytu dostatek místa a proudění vzduchu, napájení,
krmení. V případě převozu jsou odchyty transportovány dle velikosti zvířete, volně na
vodítku nebo v přepravním boxu ve vhodné poloze.
5) Vnitřní předpis (bez čísla), byl předložen
- platnost od 1.7.2013
- schválil str.
- byla předložena jako příloha předešlé žádosti
- lze se seznámit na MP
6) Každý, kdo požádá, může se s požadovaným seznámit na MP Kostelec nad Orlicí.

3)

Odpověď na poskytnuté informace jsou zpracovány panem
Městské policie Kostelec nad Orlicí.

velitelem

Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce města.

S pozdravem

tajemník MÚ

v z.
starosta města
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