STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Magistrát města, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

Odbor komunálních služeb
organizuje

1. V souladu s ustanovením § 4 odst. (1) písm. f) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění
pozdějších změn a doplňků (veterinární zákon), je povinen každý chovatel zajistit, aby byli psi
ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí
použité očkovací látky přeočkováni.
2. Pes musí být nejméně 1 týden před očkováním odčerven proti vnitřním parazitům.
3. K očkování se psem opatřeným náhubkem a vodítkem je povinna dostavit se osoba starší 15 let.
4. K očkování je chovatel povinen předložit očkovací průkaz.
Nesplněním povinnosti chovatele držet svého psa v imunitě proti vzteklině se chovatel vystavuje
nebezpečí uložení pokuty v přestupkovém řízení ve smyslu ust. § 71 odst. (1) písm. a) a odst. (2)
písm. a) veterinárního zákona do výše 20. 000,- Kč.
Nesplněním výše uvedené povinnosti u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající se tato
osoba vystavuje nebezpečí uložení pokuty ve smyslu ust. § 72 odst. (1) písm. a) a odst. (3) písm. a)
veterinárního zákona do výše 300. 000,- Kč.
Harmonogram očkování:
očkuje

cena/1 pes

8.30 – 10.00 hod.

MVDr. Horák

150,-Kč

14.00 – 16.00 hod.

MVDr. Volný

150,-Kč

9.00 – 11.00 hod.
12.00 – 13.00 hod.
15.00 – 17.00 hod.

MVDr. Vaculík
MVDr. Vaculík
MVDr. Vaculík

150,-Kč
150,-Kč
150,-Kč

8.00 – 10.30 hod.
11.00 – 13.00 hod.

MVDr. Volný
MVDr. Volný

150,-Kč
150,-Kč

14.00 – 15.30 hod.

MVDr. Horák

150,-Kč

14.00 – 16.00 hod.

MVDr. Horák

150,-Kč

doba
10. 6. 2019 - pondělí
Ha-Šumbark, Hasičská zbrojnice
Ha-Prostřední Suchá,
u bývalého KD Dolu DUKLA
12. 6. 2019 - středa
Ha-Město, ul. Selská, areál ZKS č.038
Ha-Dolní Datyně, bývalá budova MNV
Ha-Město, ul. Selská, areál ZKS č.038
14. 6. 2019 - pátek
Ha-Životice, Požární zbrojnice
Ha-Dolní Suchá, ve dvorové části MŠ
Ha-Šumbark, bývalá veterinární ordinace
ul. Gen. Svobody pod zdrav. střediskem
Náhradní termín: 12. 9. 2019 - čtvrtek
Ha-Město, ul. Selská, areál ZKS č.038

Vzteklina je nebezpečnou nákazou přenosnou i na člověka, očkováním psů proti vzteklině
chráníte zdraví jejich i své !

