OBECNÍ ÚŘAD LICHOCEVES
Lichoceves čp. 20, PSČ 252 64, tel. 220 930 556, 725 021 466, e-mail obec@lichoceves.cz

INFORMACE
(ZTRACENÍ A ZATOULANÍ PSI)
Vzhledem k tomu, že se v poslední době opět zvýšil počet ztracených a zatoulaných
psů v obci, upozorňujeme na nejvhodnější způsob řešení této situace.
Ze zákona o veterinární péči vyplývá pro obec povinnost hradit náklady
za odchycená zvířata v katastrech obce. Pro zajištění této povinnosti si obec musí
zřídit buď útulek, nebo uzavřít smlouvu s provozovatelem nějakého útulku.
Naše obce má smluvně sjednanou spolupráci s Psím útulkem Bouchalka
v Buštěhradu (tel. 312 250 508, 603 523 070, do kanceláře 739 433 776,
Na Bouchalce 398, 273 43 Buštěhrad, psiutulekbouchalka@seznam.cz,
www.psiutulekbouchalka.eu).

Co dělat v případě, pokud se Vám ztratil pes v obci:
1)
2)
3)

4)
5)
6)

Hledejte jej a poptejte se sousedů;
Oznamte to naší obecní policii ve Velkých Přílepech (tel. a fax 220 930 595,
obecnipolicie@seznam.cz, Pražská čp. 45, 252 64 Velké Přílepy);
Nahlaste popis ztraceného psa a spojení na sebe během provozní doby
v útulku Bouchalka (tel. 312 250 508, 603 523 070, do kanceláře 739 433 776,
psiutulekbouchalka@seznam.cz, www.psiutulekbouchalka.eu, Na Bouchalce
398, 273 43 Buštěhrad);
Nahlaste popis ztraceného psa a spojení na sebe Obecnímu úřadu Lichoceves
(tel. 725 021 466, obec@lichoceves.cz);
Informujte o ztrátě Myslivecký spolek Svrkyně - Velké Přílepy (myslivecký
hospodář p. Petr Kadlec, kadlec@aquatest.cz, tel. 603 196 385);
Buďte iniciativní, nečekejte až vám psa někdo najde a přivede domů – dejte
inzeráty na webové stránky útulků a např. na www.psidetektiv.cz, vylepte
zprávu (nejlépe s fotkou a odměnou) na frekventovaná místa v místě ztráty
(autobusová zastávka, obchod, OÚ, apod.).

Co dělat v případě, že po obci běhá pes, kterého neznáte:
1)

Oznamte to naší obecní policii ve Velkých Přílepech (tel. a fax 220 930 595,
obecnipolicie@seznam.cz, Pražská čp. 45, 252 64 Velké Přílepy);

2)

3)

4)

Informujte Obecní úřad Lichoceves (tel. 725 021 466, obec@lichoceves.cz),
který má evidenci majitelů psů dle evidenčních známek. Je možné, že pes má
v obci majitele, kterého bude možné kontaktovat ještě dříve, než bude pes
odvezen do útulku, a ten nebude muset zbytečně hradit náklady za odchyt;
V případě, že pes není zraněný, kontaktujte ve všední den do 17 hodin útulek
Bouchalka (tel. 312 250 508, 603 523 070, do kanceláře 739 433 776,
psiutulekbouchalka@seznam.cz, www.psiutulekbouchalka.eu, Na Bouchalce
398, 273 43 Buštěhrad), který provede odchyt a zvíře převeze do útulku;
V případě, že pes je prokazatelně zraněný, kontaktujte útulek Bouchalka i
mimo jejich provozní dobu (tj. ve všední den do 18:00). Upozorňujeme, že
v případě, kdy dojde k odchytu mimo provozní hodiny a posléze se ukáže, že
pes nebyl zraněný, bude útulek účtovat náklady (cca 2.000,- Kč) tomu, kdo
falešné oznámení provedl.

A pár příkladů, co není moudré či slušné dělat:
1)
2)
3)

Pokoušet se sám odchytit neznámého psa, který je na první pohled neklidný
nebo agresivní;
Celý den problém neřešit a pak v noci telefonovat na obecní úřad, do útulku,
obecní policii či myslivcům, kdy se toho nedá mnoho dělat;
Ačkoli se jedná o situaci, že vidíte někde na poli klidného a nekonfliktního
psa, jako první volat na pomoc Policii ČR. Výsledek bude následující – policie
povolá odchytovou službu, ta psa odchytí a odveze (vůbec to nemusí být
do útulku Bouchalka). Každopádně se pes dostane nazpátek do péče své
rodiny po delší době. Najde-li se majitel psa, zaplatí náklady za odchyt (běžně
kolem 12.000,- Kč) a další náklady za ošetření a ubytování. Pokud se majitel
nenajde, budou veškeré tyto náklady účtované obci. Tento postup je nejlepší
způsob, jak uškodit ztracenému psovi, majiteli psa či obecnímu rozpočtu.

Nezapomenout:
Dle § 14 písm. e) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, může myslivecká stráž
v honebním revíru usmrtit toulavé psy, kteří pronásledují zvěř a jsou bez
doprovodu (nebo nereagují na volání doprovodu) ve vzdálenosti větší než 200
metrů od nejbližšího obydlí. Pokud tedy necháte svého psa několik dní potulovat
po krajině, riskujete, že bude zastřelen.
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