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Město Byst řice nad Pernštejnem 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
karanténního kotce pro do časné umíst ění psů 

 
Rada města Bystřice nad Pernštejnem na své schůzi konané dne 24.9.2013 svým usnesením č. 8/12/2013 
schválila tento Provozní řád karanténního kotce pro dočasné umístění psů 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

1.1. Karanténní kotec pro dočasné umístění psů je umístěn v areálu společnosti Technické služby města a.s. 
Bystřice nad Pernštejnem, K Ochozi čp. 666, Bystřice nad Pernštejnem. TS města a.s. jsou provozovatelem 
tohoto kotce. 

1.2. Toto zařízení plní funkci záchytného místa pro zaběhnuté psy.  
1.3. Bezpečnostní agentura LARN spol. s r.o. odborně zabezpečuje pro město Bystřice nad Pernštejnem 

ve veřejném zájmu odchyt bezprizorních a volně pobíhajících psů 
1.4. TS města a.s. zajišťují ve spolupráci s bezpečnostní agenturou LARN spol. s r.o. protokolární převzetí 

a evidenci nalezených psů umístěných v tomto zařízení a vedou příslušnou dokumentaci těchto zvířat.  
1.5. TS města a.s. zajišťují základní životní potřeby psů umístěných do tohoto kotce.   
1.6. TS města a.s. vydávají nalezené psy jejich vlastníkům v součinnosti s odborem financí a OŽÚ Městského 

úřadu Bystřice nad Pernštejnem, pro který jsou pověřeny vybírat poplatek za odchyt psů.   
1.7. Technické služby města a.s. zajišťují ve spolupráci s bezpečnostní agenturou  LARN spol. s r.o. svěření 

nalezených psů do opatrovnictví (náhradní péče) Spolku pro ochranu zvířat Polná, Nerudova 378, 588 13 
Polná.   

1.8. Karanténní kotec neslouží k trvalému umístění psů nebo k jejich odchovu. 
 

Článek 2 
Podmínky provozování karanténního kotce 

2.1. Provoz karanténního kotce je zabezpečován tak, aby nedocházelo k narušení zdravého stavu ovzduší, vody a 
půdy prachem, plyny, pachem, odpadními látkami, nadměrným hlukem, mikroorganismy či jiným způsobem, 
v souladu s hygienickými, veterinárními a bezpečnostními podmínkami.  

2.2. Při provozování karanténního kotce je nutno dodržovat zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 
a další příslušné právní normy 

2.3. Přijaté zvíře je umístěno do vyčištěného a vydezinfikovaného kotce.  
2.4. Mechanická očista kotců je prováděna denně.  
 

Článek 3 
Předávání ps ů 

3.1. Vracení zvířat jejich vlastníkům provádí zaměstnanci TS města a.s. Tito zaměstnanci jsou oprávněni 
požadovat od vlastníků zvířat platný osobní doklad k ověření totožnosti vlastníka (občanský průkaz, pas) 
a doklady prokazující vlastnictví zvířete (očkovací průkaz zvířete, průkaz původu zvířete apod.). Pokud 
nebudou mít zaměstnanci TS města a.s. vlastnictví zvířete za hodnověrně prokázané, jsou oprávněni vydání 
zvířete odmítnout.  

3.2. Vlastník zvířete je povinen nahradit Městu Bystřice nad Pernštejnem náklady ve výši 1.000,- Kč, které městu 
vznikly v souvislosti s odchytem psa bezpečnostní agenturou LARN spol s r.o. Náhrada těchto nákladů je 
splatná na pokladní doklad při předání a převzetí zvířete.  

3.3. Vlastník zvířete je povinen nahradit provozovateli kotce – Technickým službám města a.s. náklady ve výši 
100,- Kč/den, které provozovateli kotce opatrováním jeho zvířete vznikly. Náhrada těchto nákladů je splatná 
na pokladní doklad při předání a převzetí zvířete.  

3.4. Vlastníkovi zvířete, který odmítne při převzetí zvířete uhradit poplatek dle ust. čl. 3 odst. 2 a 3, nebude zvíře 
vydáno. 

3.5. Zvířata nejsou předávána nezletilým osobám. 
 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

4.1. Tento provozní řád slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu karanténního kotce. Provozní řád musí 
být vyvěšen na viditelném místě u vstupu do areálu společnosti TS města a.s. 

4.2. Porušení tohoto provozního řádu se postihuje podle zvláštních předpisů 1.  
 
 

Článek 5 
Účinnost 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 24.9.2013. 
 
 
 
 
  Ing. Karel Pa čiska                         Mgr. Josef Vojta 
       starosta m ěsta                     místostarosta m ěsta 

                                                 
1 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 


