Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov
tel.: 481 366 214
e-mail: mu@turnov.cz

Adr.: Chovatelům psů v Turnově, kteří se účastní hromadného očkování psů
Vyřizuje: Z. Salačová
V Turnově dne: 5. 8. 2014

Pozvánka na očkování psů proti vzteklině 2014
Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá
chovateli povinnost zajistit, aby byli psi a některá další zvířata držená v zajetí, zejména liška,
jezevec, kuna. ve stáří od 3 do 6-ti měsíců a poté řádně očkováni proti vzteklině. Obec je v rámci
přenesené působnosti také orgánem státní správy ve věcech veterinární péče, viz § 43, písm. c)
zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, patří do sféry samostatné působnosti obce záležitosti
veřejného pořádku. Očkování psů proti vzteklině je významným faktorem tlumení vztekliny a
udržování beznákazové situace se všemi doprovodnými zdravotními, sociálními a ekonomickými
výhodami.
Vzhledem k tomu, že se jedná o akci, která ve svém důsledku sleduje ochranu zdraví občanů,
vyhlašuje Městský úřad v Turnově povinné očkování psů proti vzteklině. Očkování bude provedeno
následovně:
Věc:

den:
sobota
6. 9. 2014
pondělí
8. 9. 2014

středa
10. 9. 2014

místo:
Turnov
Na Lukách

od - do hodin:

Kalužník - křižovatka
Mašov - náves
sídliště Výšinka – u prodejny
Alešova ul. – u MŠ

15.15 - 15.35
15.40 - 15.50
16.00 - 16.10
16.30 - 16.45

Malý Rohozec - bývalý hostinec
Bukovina - hostinec
Daliměřice - víceúčelová budova

15.00 - 15.20
15.30 - 15.40
15.50 - 16.20

9.00 - 9.30

Očkování bude provádět: MVDr. Eduard Dvořák nebo MVDr. Miluše Zemánková
Poplatek za očkování činí
120,- Kč
Povinnosti pro majitelé psů:
 předvést psa s ochranným náhubkem, předložit očkovací průkaz, který byl vystaven při
předchozím očkování
 doprovod psa fyzicky zdatnou osobou, kterou pes zná
Městský úřad Turnov
Zdeňka Salačová
finanční odbor

