Postup Městského úřadu Černošice ve věci zvířat v obci Číčovice
Městský úřad Černošice obdržel podnět Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Středočeský kraj k projednání možného přestupku týrání zvířat v obci
Číčovice. Spolu s tímto podnětem obdržel také návrh na nařízení zvláštního opatření:
a) umístění zvířat do náhradní péče,
b) nařízení snížení počtu chovaných zvířat až na nula.
V návaznosti na podnět zdejší úřad:
1. Prověřoval osobu chovatele, okolnosti věci a splnění podmínek pro nařízení
jednoho z navržených zvláštních opatření a jeho faktické provedení.
Podmínkou, která plyne přímo ze zákona, je, že rozhodnutí o zvláštním
opatření lze vydat, jen pokud je závažnost přestupku tak vysoká, že pokuta,
která by měla být nebo byla uložena, nesmí být při dolní hranici sazby
stanovené za daný přestupek.
2. Prověřoval možnosti faktické realizace umístění zvířat do náhradní péče
a komunikoval s případnými náhradními chovateli.
3. Řešil požadavky spolků vůči zdejšímu úřadu ve vztahu ke zvířatům, která by
měla být umístěna do náhradní péče, tedy finanční požadavky na úhradu
nákladů za náhradní péči, kde a u koho by měla být zvířata umístěna, doprava
zvířat na místo, schopnost zajistit je v chovu atd.
Zdejší úřad uvádí, že jedním z řešených požadavků byla například garance
přechodu vlastnictví ke zvířatům, která by měla být umístěna do náhradní
péče, na spolek, nebo garance, že se zvířata nevrátí původnímu chovateli.
Takové garance ze strany zdejšího úřadu nemohly být dány, protože zákon
stanoví dvě možná řešení:
a) zvířata se stanou vlastnictvím státu,
b) zvířata budou navrácena chovateli, když budou zajištěny podmínky
k zabezpečení ochrany zvířat.
4. Zajišťoval finanční prostředky, aby mohl uspokojit nároky náhradních
chovatelů.
5. Připravoval písemnosti, na základě kterých bude projednáván možný
přestupek týrání zvířat a nařízeno zvláštní opatření.
6. Zahájil správní řízení o přestupku týrání zvířat a dále řízení o nařízení
zvláštního opatření. V návaznosti na zahájení řízení o nařízení zvláštního
opatření dojde k umístění zvířat do předběžné náhradní péče.
Za nezbytné zdejší úřad považuje uvést, že nemůže poskytovat bližší informace
z probíhajících řízení, protože správní řízení je ze zákona neveřejné. Zároveň
k posledně uvedené činnosti nebude zdejší úřad sdělovat bližší údaje, aby nedošlo
k faktickému zmaření připravovaného úkonu.

Závěrem Městský úřad považuje za nezbytné dodat, že je třeba si uvědomit, že
nařízení zvláštního opatření, ať již umístění zvířat do náhradní péče nebo nařízení
snížení počtu chovaných zvířat na nulu, je velmi silným zásahem do práv chovatele.
Jednak jde o zásah do vlastnického práva, zároveň nedotknutelnosti obydlí
a pozemku, na kterém jsou zvířata chována, a zároveň realizace takového postupu
musí být uvážlivá a ohleduplná.

