
Z Á P I S 

z jednání se zástupci městských policií  

konaného dne 19. 10. 2018 od 9:00 hodin v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje (ZM 335 A) 

 

Přítomni: 

Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky KK pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti 

Ing. Tereza Pásková, Odbor bezpečnosti a krizového řízení KÚKK 

Ing. Oldřich Volf, Ph.D., Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

plk. Mgr. Václav Husák, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 

Karla Maříková, poslankyně Parlamentu České republiky, předsedkyně Komise Rady Karlovarského 

kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje 

MVDr. Peter Pastierik, Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj 

Patrik Pizinger, starosta města Chodov 

Bc. Marcel Vlasák, Městská policie Karlovy Vary 

Bc. Petr Procházka, Městská policie Sokolov 

Roman Hanuška, Městská policie Františkovy Lázně 

Ladislav Martínek, Městská policie Ostrov 

Bc. Petr Krágl, Městská policie Rotava 

Ladislav Staněk, Městská policie Chodov 

Petr Prokeš, Záchranná a odchytová služba pro zvířata 

Bc. Veronika Fazekašová, Záchytné zařízení pro zvířata při Městské policii Sokolov 

 

Program jednání: 

1. Problematika odchytů zvířat v obcích Karlovarského kraje 

Pan náměstek Mgr. Kubis zahájil jednání v 9:00 hodin.  

 

Ad 1) Problematika odchytů zvířat v obcích Karlovarského kraje 

Na toto téma již proběhlo několik jednání (s p. Prokešem, se zástupci městských útulků v kraji a v rámci 

8. koordinační porady složek Integrovaného záchranného systému).   

Pan Prokeš z důvodu nehrazení nákladů ze strany obcí za jím provedené odchyty v případě nezměnění 

situace bude nucen s odchyty skončit.  

Odchyty psů mimo události související s výjezdem složek Integrovaného záchranného systému (dále 

jen „IZS“) jsou jednoznačně v gesci obcí.  

Novým starostům obcí bude ze strany kraje připomenuta jejich zákonná povinnost starat se o zajištění 

odchytů a následného umístění zvířat. 



Výsledkem tohoto jednání je, že pan Prokeš bude zahrnut jako ostatní složka IZS 

do Poplachového plánu IZS Karlovarského kraje, a v případě potřeby bude poskytovat 

plánovanou pomoc na vyžádání při mimořádných událostech při provádění záchranných 

a likvidačních prací. (V praxi bude p. Prokeš povolán HZS KVK, fakturu za své služby zašle 

Krajskému úřadu Karlovarského kraje, který bude vyžadovat po původci plnění, viz zákon 

č. 239/2000 Sb., o IZS)  

Další jednání proběhne se starosty obcí s rozšířenou působností.  

 

Doplňující informace, názory a postřehy přítomných k projednávané věci: 

Mgr. Petr Kubis 

- Sokolov má útulek pro psy, v současné době zřizuje útulek i pro kočky 

- příslušníci Policie České republiky nemají zkoušky na odchyty psů  

- doporučil p. Prokešovi, aby zvážil výjezd k odchytům, kde nemá ze strany obce garanci 

zaplacení svého zásahu 

Petr Prokeš 

- problémy s umístěním psa do útulku bývají zejména v noci (nikdo útulek neotevře a záchytné 

kotce, kromě Ranče Vránova, nejsou) 

- v kraji není žádná veterinární pohotovost, která by ošetřovala zvířata během noci (v současné 

době se se zraněným zvířetem musí jet do Plzně nebo do Prahy) 

- až v současné době docházejí panu Prokešovi vysouzené pohledávky od obcí z roku 2015 

- vzhledem k finančním možnostem probíhá čím dál méně zásahů a více zvířat zůstává na ulicích 

plk. Mgr. Václav Husák 

- v případě sraženého divokého zvířete u dopravních nehod, jeho další manipulaci řeší 

myslivecká jednota 

Ladislav Martínek 

- větší problémy s odchyty budou zejména u obcí, které nemají zřízenu obecní policii 

Ladislav Staněk 

- navrhuje udělat tabulku s přehledem obcí, které jsou schopny zajišťovat odchyty, aby bylo 

zřejmé, ve kterých obcích je problém  

Bc. Marcel Vlasák 

- navrhuje, aby kraj informoval obce o jejich povinnosti týkající se odchytů zvířat a o možnosti 

pro obce, které nemají obecní policie, nasmlouvat si odchytové služby pana Prokeše 

Ing. Oldřich Volf, Ph.D. 

- v rámci IZS jsou pro mimořádné události uzavřeny smluvní dohody s veterináři na ošetření 

malých i velkých zvířat 

- je důležité, aby obce měly smlouvu se samotným útulkem 

Ladislav Staněk 

- problém zajištění veterinární péče pro zvířata během nočních hodin 

 

Mgr. Kubis všem zúčastněným poděkoval a ukončil jednání v 09:45 hodin. 


