PETICE proti „množírnám“
dle čl. 18 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva ČNR
o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti
ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
v aktuálním znění
adresovaná Parlamentu České republiky

Vlastní text petice:
„My, níže podepsaní občané České republiky, tímto žádáme,
aby Parlament ČR přidal pozměňovacím návrhem nebo
novelou do zákona o veterinární péči centrální registr
(evidenci) psů, který:
1.) Sníží možnosti černého obchodování se štěňaty a
psy a jejich export do západních zemí.
2.) Sníží počty psů v útulcích, protože budou lépe
dohledatelní a dříve vracení svému majiteli.
Díky tomuto opatření také dojde ke snížení nákladů
zřizovatelů útulků na provoz, protože se sníží počty psů
v útulcích i počet dnů, které psi v útulcích stráví.
Požadujeme, aby prostřednictvím povinného čipování
všech psů na území České republiky byla dosažena
vymahatelnost legislativních norem, které kárají všechny
formy týraní zvířat. Povinné čipování psů a registrace psů
v centrálním registru zajistí bezproblémovou identifikaci
majitele psa. Tato identifikace klíčovým způsobem
napomůže prokázaní a potrestání týraní psů (zejména v tzv.
„množírnách“).“
Děkujeme.“
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Petiční výbor
Tomio Okamura, předseda SPD,
bydliště: Trhanovské náměstí 14, Praha 10, 102 00
Ing. Radim Fiala, místopředseda SPD,
bydliště: Dykova 468/2, Prostějov 796 01
Jaroslav Holík, člen SPD,
bydliště: Březůvky 164, 763 45
Členy petičního výboru je v této věci oprávněn zastupovat pan
Ing. Radim Fiala, bydliště: Dykova 468/2, Prostějov 796 01
Pozn.:
Jakékoli sdělené osobní údaje všech osob podepisujících tuto
petici budou využity výhradně k petičním účelům a bude s nimi
dále nakládáno v souladu s pravidly ochrany osobních údajů.
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List č.

PODPISOVÝ ARCH
Místo podepisování:

Datum podepisování:

Petice proti „množírnám“
„My, níže podepsaní občané České republiky, tímto žádáme, aby
Parlament ČR přidal pozměňovacím návrhem nebo novelou do zákona
o veterinární péči centrální registr (evidenci) psů, který: 1.) Sníží
možnosti černého obchodování se štěňaty a psy a jejich export do
západních zemí. 2.) Sníží počty psů v útulcích, protože budou lépe
dohledatelní a dříve vracení svému majiteli. Díky tomuto opatření také
dojde ke snížení nákladů zřizovatelů útulků na provoz, protože se sníží
počty psů v útulcích i počet dnů, které psi v útulcích stráví. Požadujeme,
aby prostřednictvím povinného čipování všech psů na území České
republiky byla dosažena vymahatelnost legislativních norem, které kárají
všechny formy týraní zvířat. Povinné čipování psů a registrace psů v
centrálním registru zajistí bezproblémovou identifikaci majitele psa. Tato
identifikace klíčovým způsobem napomůže prokázaní a potrestání týraní
psů (zejména v tzv. „množírnách“).“ Děkujeme.“

Jméno a příjmení

Bydliště
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Podpis

