Aktualizace ke dni 14. 5. 2019: Postup Městského úřadu Černošice ve věci chovu zvířat
v Číčovicích

Městský úřad Černošice provedl umístění některých zvířat chovaných v Číčovicích do
předběžné náhradní péče za účasti pracovníků Městského úřadu Černošice, pracovníka
Krajské veterinární správy a osob ze zainteresovaných spolků, to za asistence Policie ČR.
Zdejší úřad zvolil útulek pro psy a kočky, který byl mezi zmíněnými útulky Krajskou
veterinární správou a který byl schopen zajistit péči o zvířata necelých 20 hodin před
samotným umístěním. Rychlost jednání byla pro finální volbu subjektu zásadní, aby nedošlo
ke zmaření úkonu jeho mnohačetným rozdělením.
Spolek, který byl ochoten převzít do předběžné náhradní péče koně a kozy, kontaktoval
zdejší úřad sám od sebe. Spolek, který nyní převzal péči o odebrané kozy, má praktickou
zkušenost se zvířaty umisťovanými do náhradní péče a je znalý právní stránky věci, mj. tedy
v jakém právním režimu se zvířata nyní nacházejí. Odbornost práce jednotlivých spolků
zdejší úřad nemůže předem hodnotit a je na zvážení každého jednotlivého spolku, který
pomoc nabízí, zda je dostatečně odborný v dané věci jednat. Každá osoba, které byla zvířata
do předběžné náhradní péče svěřena, se zavázala pečovat s nimi s péčí řádného
hospodáře, jak vyžaduje zákon.
Podle skutečností známých zdejšímu úřadu měla být nařízena péče o 7 koz. Až na místě
bylo zjištěno, že počet koz je několikanásobně vyšší, než bylo uvedeno ve
stanovisku Krajské veterinární správy, koz bylo odebráno 49, některé březí. Vzhledem
k připraveným transportním prostředkům na předpokládaný počet zvířat nemohl být převoz
všech zvířat uskutečněn v jeden den.
Zároveň koně pravděpodobně žijí na pozemku soustavně několik let a až z jejich reakce na
místě samé bylo zřejmé, že na jakoukoliv manipulaci nejsou zvyklí a brání se jí, což je dalším
důvodem proč nebylo možné koně kamkoliv přemístit. Chování jednoho z koní bylo
nepředvídatelné a nebylo možné se k němu přiblížit. Odvoz koní tak nebyl dosud
uskutečněn.
Je třeba uvést, že výživový stav zvířat byl dobrý a chovatelem bylo zajištěno krmivo i
napájení zvířat, primárním meritem věci tedy je chov zvířat v nevhodných podmínkách.
Za nezbytné opět považuje zdejší úřad uvést, že bližší informace z probíhajících správních
řízení nemohou být poskytovány, protože správní řízení, tedy veškeré úkony v něm, jsou ze
zákona neveřejné. Taktéž nebude zdejší úřad uvádět žádné údaje o jakýchkoliv osobách,
aby chránil jejich osobní údaje. Případná aktualizace tohoto vyjádření bude odvislá od
dalších úkonů.

