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Provozní řád útulku pro psy Města §kuteč
provozovatel:
Město Skuteč, Palackého nám.133, 539 73 Skuteč, lČ: 00270903
čl. t.
všeobecná ustanovení
t. Útulek pro p§y (dále jen útulek) sloužík dočasnémuumístěníprokazatelně

nalezených, opuštěných, toulauých psů odchycených na katastrálním ůzemíměsta
Skuteč po dobu, než-li se zajistíjejich vrácení majiteli nebo adopce.
2, Provozní kapacita útulku je 5 psů, kapacitu lze rozšířitpřistavením dalšíchkotců až
na 15 psů.
3. Provoz útulku zajišťujíodborně způsobilí,příp. poučeníošetřovatelé.
4. Vstup do útulku mají povoleny osoby, zajišťujícíjehoprovoz a kontrolní orgány.
5. Zákaz vstupu do útulku platí pro děti, (Vyjma exkurzí za přítomnosti odpovědné
osoby),
6. Při prokázaném zneužitíúčelu,pro ktený byl útulek zřízen (záměmé odevzdání
zvířete ve snaze se jej zbavit), bude ůhrada nákladů spojených s dočasným
umístěním zvířete vymáhána od stávajícího majitele {90Kčlpes a den}.
7. Zvířatůmv útulku musí být poskytnuta maximální chovatelská a veterinární péčes
důsled ným karanténn ím opatřením.
8, Každý kotec musí být označen identifikačnímčíslem,popř. doplňkovým symbolem
(izolačníkotce, karanténní kotce),

čt.lt.
Příjem zvířat do útulku

1, Za příjem zvířete zodpovídá provozovatel, kteqý odpovídá za dodržení všech

2.

3.
4.
5.

6.
7,

souvisejících právních předpisů.
Osoba, která předává zvíře do útulku musí prokázat svoji totožnost (občanský
průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas) a dále musí doložit potvrzení, že zvíře je do
útulku umistbváno se souhlasem zástupce samosprávy příslušnéobce či
příslušníkůměstské policie. Se zvířetem bude předán předávací protokol.
Zviřala, která vyžadujíakutní ošetření, budou do útulku předária po ošetření
lékařem a průvodnízprávau, {útulek nemá pohotovostní službu).
Nově přijatá zvířata budou zapsána do hlavní evidence, přidělí se jim evidenční
číslo,aby byla zajištěna možnost jejich dokonalé identity (popis exteriéru, zvláštních
znaků zvířete). Dále je možnézvíře vyfotografovat, fotografie pak bude uložena do
alba nalezených zvířat, které zároveň bude sloužit k nabídce.
Přijatá zvířata budou podrobena veterinární prohlídce a provedena kontrola
zdravotního stavu veterinárnim lékařem, nejpozději do 7 dnů , dovoluje-li to aktuální
stav zvířete. Poznatky o zdravotním stavu budou zaznamenány do veterinární
evidence.
Zviřata silně znečištěnabudou ošetřovateli mechanicky očištěna,osprchována,
osušena a ponechána v karanténnímkotci.
V případě nutnosti (poraněné zvíře)je ihned přivolán dozorem pověřený veterinární
lékař, ktený provede vyšetření a ošetření zvířete, vydá pracovníkům útulku patřičné
pokyny pro ošetření a léčenizvířete.Po přijetí do útulku se zvíře umístído oddělení
pro karanténovaná zvíiata.
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Výdej zvířat z útulku

1. vyhledávání zvířete ustájeného v útulku se provádí na základě vedené evidence,

popř, pomocí fotodokumentace, kterou předkládá provozovatel původnímunebo

2.
3.

.
.
o
,
r

novému majiteli,
Výdej zvÍřete pŮvodnimu majiteli - jeho předání je limitováno důkazy o skutečnérn
vlastnictví psa (prŮkaz pŮvodu, ověřitelné svědectví, reakce psa, foto psa, platny
oČkovacíPrŮkaz, atd.), po veterinárním vyšetření a za předpokladu úhrady nanaoú
spojených s dočasným umístěnímpsa v útulku.
Výdejzvířete novým majitelům (do pěstounské póče) bude realizován:

zvíře musí biit před vydáním vyšetřeno veterinárním lékařem,
se zvířetem bude předán očkovacíprůkaz (uvedena data vakcinací),
Zá Podmínek stanovených protokolem o převzetí zvířete do pěstounské péče,
zvíře nesmí blýt předáno novému majiteli před uplynutí karanténní'doby nebo
nemocné,
osobo, která přebírá zvíře do pěstounské péčenení povinna uhradit náklady
spojené s dočasným umístěním zvířete v útulku.

čl. Iv.
Evidence

1. EvidenČníkniha zvířete { kdy a kde odchycen, foto, popis psa, kdy a komu vydán
včetně adresy).

2. Evidence úniku zvířal z útulku.
3. Veterinární deník (očkování, zbavení parazitů, odčeruení, vet,zákroky

apod.)

čl, v.
Krmeni, péčeo p§y a hygiena

1. DosPělí psi kontrola a krmení nejméně 1x denně granule pro psy, příp. konzerva

Pro psy, pitná voda. Štěnata3x denně granule proŠtěňata,'příp.k-onzerva pr6 p§y,
pitná voda.
2. Venkovni teplota pod 0"C a nad 30"C (měřeno v kotcích) pitná voda nejméně 2x
denně.
3. Speciální dietní opatření určuje veterinární lékař.
4. Venčení(výběh)každý pes nejméně 30min, denně.
5. Nejméně 1x denně úklid kotců od moói a výkalů,
6. Nejméně 1x měsíčnědezinfekce kotců a psích bud (Savo apod.). Karanténnía
lzolačníkotec dezinfikován navíc po každémzvířeti.
7, každý nový pes bude nejprve umístěn do karanténníhokotce na dobu nejméně 7
dnů.
8. Při Přijetí do karantény bude provedeno zbavení parazitů příslušnýmsprejem a
změřena teplota (v konenčíku},
9. Do 7 dnŮ bude zajištěno veterinární vyšetření psa a povinná vakcinace proti
vzteklině,
1O.Teprve potom lze psa urnístit do nekaranténníhokotce či předat k adopci,
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11.ZuýŠená pozomost u březích a kojícíchsamic (častějšíkontroly). Mimo pracovní
dny zajišťujípéčio psy službu konajícístrážníci Městské policie Skuteč.

