
Město Židlochovice 

 

Provozní řád odchytových kotců 

 

Město Židlochovice vydává tento provozní řád odchytových kotců (dále jen provozní řád): 

 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

Město  Židlochovice  v Areálu kynologického klubu Židlochovice u Čistírny odpadních vod 

č. p. 229, zřídilo odchytové kotce pro opuštěná a odchycená zvířata (dále jen kotce) jako 

prostor pro krátkodobé umístění odchycených opuštěných a volně pobíhajících zvířat. Kotce 

provozuje Městská policie Židlochovice (dále jen MP). Krátkodobým umístěním se rozumí 

doba deseti dnů. 

 

Článek 2 

Účel zřízení kotců 

1. Kotce jsou  zřizovány za účelem krátkodobého umístění zvířat odchycených  na území 

města Židlochovice a dalších obcí, které uzavřely s městem Židlochovice 

veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů obecní policie. 

2. MP zajišťuje pro odchycená zvířata jejich  základní životní potřeby a nezbytou 

veterinární péči. 

3. Zvířata jsou vydávána jejich vlastníkům. Pokud se vlastník o zvíře nepřihlásí do deseti 

dnů ode dne jeho umístění, je zvíře umístěno do útulku pro opuštěná zvířata, a to po 

dohodě se starostou obce, na jejímž území bylo zvíře odchyceno. 

4. Není povolen vstup pro veřejnost. 

 

Článek 3 

Závaznost provozního řádu 

Provozní řád je závazný pro všechny osoby a musí být  umístěn na viditelném místě u vstupu 

do kotců. 

 

 



 

Článek 4 

Hygiena  zvířat 

1. Odchycené zvíře je umístěno do vyčištěného a vydezinfikovaného kotce. 

2. Zdravotní stav zvířat je sledován průběžně, veškeré změny ve zdravotním stavu 

a v chování zvířat se hlásí veterinárnímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu. 

3. Každý použitý kotec je ihned  po vydání zvířete  nebo po přemístění zvířete do jiného 

kotce  vyčištěn a vydezinfikován. 

4. Přísnější hygienická a protinákazová opatření jsou přijímána podle potřeby na základě 

doporučení veterinárního lékaře. 

 

 

Článek 5 

Příprava krmiva a krmení 

1. Krmná dávka musí odpovídat druhu, stáří a zdravotnímu stavu zvířete. 

2. Čerstvá pitná voda se zvířatům doplňuje průběžně podle potřeby. 

3. Nádobí na krmivo a vodu musí být před použitím řádně očištěno a vydezinfikováno.  

 

 

Článek 6  

Vstup do prostoru kotců 
 

Do prostor kotců mohou vstupovat strážníci MP a kontrolní orgány dle zvláštních předpisů.  

 

 

Článek 7 

       Vydávání zvířat 

1. Zvířata jsou vydávána jejich vlastníkům  po předchozí telefonické dohodě  denně 

od 8:00 do 18:00 hodin. 

2. Vlastník zvířete je povinen městu Židlochovice nahradit náklady, které městu 

v souvislosti s umístěním jeho zvířete vznikly. Náhrada těchto nákladů je splatná 

v hotovosti při vydání zvířete, přičemž vlastníkovi zvířete je vystaveno potvrzení 

o přijetí náhrady  formou  příjmového pokladního dokladu. 

 

V Židlochovicích dne 1. 9. 2020 

 

…………………………………………… 

Ing. Jan Vitula 

starosta města Židlochovice 
 


