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Článek 1 

(1) Rada města pověřuje Městskou policii Moravská Třebová (dále jen "městská 

policie") odchytem, převzetím a umístěním toulavých a opuštěných zvířat na území 

města Moravská Třebová (dále jen "zvířata").  

(2) Každému přijatému zvířeti bude přiděleno evidenční číslo podle vzestupné číselné 

řady, počínající číslem 1 v každém kalendářním roce. 

(3) K odchytu zvířat jsou oprávněni pouze strážníci městské policie, kteří absolvovali 

odborný kurz pro odchyt toulavých zvířat a zacházení s nimi, s úspěchem složili 

závěrečnou zkoušku před komisí krajské veterinární správy, a získali tak osvědčení, jež 

je opravňuje k výkonu této činnosti podle ust. § 42 odst. 2 zák. č. 166/1999 Sb., o 

veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. 

(4) K součinnosti při odchytu zvířete lze vyzvat smluvního veterinární lékaře. O 

odchytu nebo převzetí zvířete vyhotoví přebírající strážník městské policie „Úřední 

záznam o odchytu zvířete“ nebo "Úřední záznam o příjmu zvířete" (viz příloha č. 1), 

v souladu s náležitostmi zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 

předpisů. 

(5)  Městská policie předá zvíře do péče smluvního veterinárního lékaře na dobu 

nezbytně nutnou a vyhotoví o tom „Úřední záznam o předání zvířete do veterinární 

péče“ (viz příloha č. 2). Ustájení zvířete bude možné maximálně po dobu 5 

kalendářních dní, nebo v případě, že nebude převoz zvířete vzhledem k jeho 

zdravotnímu stavu v následujícím kalendářním dni možný, do nejbližšího možného 

termínu převozu. 

(6) Informace o zvířatech budou zveřejněny na úřední desce města Moravská 

Třebová (ztráty a nálezy), na webových stránkách města Moravská Třebová 

(www.moravskatrebova.cz) a na FB profilu městské policie. 

(7) V případě, že nalezeným zvířetem bude pes, u kterého byl zjištěn jeho majitel 

nebo chovatel (dále jen "vlastník"), městská policie prověří na odboru investic a správy 

majetku MěÚ Moravská Třebová, zda byl v souladu s obecně závaznou vyhláškou 

města Moravská Třebová zaplacen místní poplatek ze psa.  

(8) Pokud ve výše uvedené době nebude zjištěn vlastník zvířete, převeze městská 
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policie zvíře služebním vozidlem do útulku, se kterým má město uzavřený smluvní vztah 

k zabezpečení pobytu zvířete nebo předá zvíře do dočasné péče pečovateli, se kterým 

bude uzavřena smlouva o dočasné péči svěřeného zvířete.  

(9) Při předání zvířete do útulku potvrdí městské policii odpovědná osoba 

provozovatele útulku "Úřední záznam o předání zvířete do útulku" (viz příloha č. 3). 

(10) V případě zjištění vlastníka zvířete před jeho umístněním do útulku nebo 

svěřením do dočasné péče, sepíše městská policie s vlastníkem „Úřední záznam o 

navrácení zvířete vlastníkovi městskou policií" (viz příloha č. 4). V úředním záznamu je 

uvedeno poučení, že vlastník zvířete je povinen nahradit městu Moravská Třebová 

náklady, které mu v souvislosti s opatrováním zvířete vznikly. 

(11) Po předání zvířete vlastníkovi, do útulku nebo do dočasné péče postoupí 

městská policie spis zvířete v listinné podobě a ve spisové službě odboru životního 

prostředí MěÚ Moravská Třebová (dále jen "odbor životního prostředí").  

(12) V případě zjištění vlastníka zvířete po jeho umístnění do útulku, sepíše s 

vlastníkem protokol o navrácení zvířete odpovědná osoba provozovatele útulku a 

protokol následně předá odboru životního prostředí. V případě zjištění vlastníka zvířete 

po jeho svěření do dočasné péče, sepíše odbor životního prostředí s vlastníkem 

„Úřední záznam o navrácení zvířete vlastníkovi odborem životního prostředí" (viz 

příloha č. 4).  

(13) V případě zjištění vlastníka zvířete je vlastník povinen uhradit městu Moravská 

Třebová vynaložené náklady (náklady za odchyt, náklady na veterinární péči o zvíře, 

náklady za ustájení zvířete u veterinárního lékaře, náklady za převoz zvířete do útulku, 

náklady na dočasnou péči o zvíře a náklady za umístění zvířete v útulku) dle 

„Sazebníku nákladů“ (viz příloha č. 5).  

(14) Na základě podkladů předaných odborem životního prostředí, finanční odbor 

MěÚ Moravská Třebová vystaví vlastníkovi zvířete fakturu na úhradu skutečně 

vynaložených nákladů. V případě, že vlastníkem zvířete nebude faktura uhrazena, bude 

dlužná částka vymáhána podle obecně závazných právních předpisů. 

(15) Není-li znám a nepodaří-li se zjistit vlastníka zvířete, budou vynaložené náklady 

hrazeny z rozpočtu města Moravská Třebová. 

(16) Pokud zvíře po nálezu opatruje nálezce, bude strážníkem městské policie poučen 
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o svých právech a povinnostech vůči nalezenému zvířeti dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha č. 6).    

(17) Strážníci městské policie převážející zvíře služebním vozidlem do smluvního 

útulku jsou po dobu převozu zvířete dle § 42 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, na služební cestě a neplní povinnosti vyplývající 

ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 

(18) Pokud bylo v souvislosti s nálezem zvířete městskou policií zjištěno jednání 

mající zákonné znaky přestupku a věc nebyla vyřízena domluvou nebo příkazem na 

místě, bude podezření ze spáchání přestupku oznámeno příslušnému správnímu 

orgánu. 

 

Řízení dokumentů 

Číslo předpisu a pořadí výtisku 
Médium 
(papír, databáze, audio 
kazeta….) 

Formulář Za záznam zodpovídá Místo uložení 

 4/2021 elektronicky  vedoucí OKST \\merkur\data\INTERNI\Vnitrni_predpisy_MeU 

 
 4/2021 papír  vedoucí OKST registr vnitřních předpisů 

 

 4/2021 elektronicky  vedoucí OKST 
http://www.moravskatrebova.cz/radnice/vybrane-

vnitrni-predpisy-mesta 
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