Jak postupovat při nálezu psa v obci Bystřice

Obec je ze zákona povinná se postarat o toulavé nebo ohrožené zvíře na území obce.
V případě, že jste nalezli nebo zahlédli toulavého psa a žádný případný majitel není v dohledu, volejte
na služebnu Obecní policie Bystřice tel. 558 558 156 (v době od 7,00 do 14,30 h) nebo přímo na níže
uvedená mobilní čísla strážníků:
Jindřich Kus - 739 321 610

Milan Pyszko - 739 321 609

Petr Machek - 735 178 151

Uveďte pokud možno co nejpřesnější místo nálezu psa (nejbližší č.p. domu apod.), aby obecní policie
mohla co nejdříve dorazit na místo. Je-li to možné, vyčkejte u psa do doby, než si jej převezme
kompetentní osoba. Není-li toto možné, nahlaste směr, kterým se toulavý pes ubíral, nebo kde
případně leží zraněný.
Obecní policie psa odchytí a umístí v záchytném kotci nebo zajistí ošetření u veterináře. Pokud
obecní policie není dostupná na telefonu, nebo vám sdělí, že nemá čas pro plnění jiných
důležitých úkolů, volejte na linku 158 státní policii.
Pokud pes ohrožuje bezpečnost silničního provozu nebo svoji vlastní bezpečnost tím, že je zmatený a
potuluje se po komunikaci, pokuste se psa přivolat, zadržet ho a vyčkat příjezdu policie.
V případě, že se pes jeví agresivně, je třeba zraněný a ohrožuje kolemjdoucí, volejte vždy obecní
popř. státní policii.
Dbejte vlastního bezpečí. Nesnažte se za každou cenu vlastními silami psa odchytit - obzvlášť pokud
jeví známky agresivity. Mohl by vás pokousat a museli byste pak absolvovat náročné a bolestivé
očkování proti vzteklině na infekčním oddělení.
Obec má pro tento účel proškolené pracovníky, kteří mají potřebné vybavení a znají i způsoby, jakými
psa uklidnit a převézt do bezpečí.
Po odchytu se zveřejní informace o nálezu psa včetně fotografie na stránkách obce Bystřice
(www.bystrice.cz, sekce aktuality) a také do všech známých skupin na Facebooku.

