
DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÍ SPOLEK OCHRANA PTACTVA (DES OP)
záchranná stanice živočichů plzeň
Zábělská 75, Plzeň,312 19
lČo: +sgg269o

jakožo základní organizace a registrovaný spolek zřizuje touto listinou své nové
detašované pracoviště pod názvem:

Odloučené pracoviště DES OP - Záchranné stanice živočichů Plzeň
Kožlany (PS)

Osoba pověřená vedením tohoto odloučeného pracoviště je:

Jiří Segeč, nar. 14. 2. 1976, bytem Polní 469, Kožlany.

Funkce a provoz ( stanovené podmínkv ) zařízení

Odtoučené pracoviště (dále jen OP Kožlany) funguje jako specializované zařízení,
záchranná stanice živočichů a sběrné místo DEs op - záchranná stanice živočichů
Plzeň.

Zařízení je určeno prioritně pro poraněné a handicapované druhy volně žijících
živočichů zajištěných v místní oblasti a regionu v souladu s posláním, cíli a
zkvalitňováním činnosti DES OP.

Za vedenítohoto zařízení a jeho činnost zodpovídá:
Vedoucí OP Kožlany - pan JiříSegeč

Zařízení se dále spolupodílí jak na projektech druhové ochrany volně žijícich
živočichů, tak na projektech ekologické uýchovy a osvěty.

Činnost OP Kožlany a provozování pracoviště musí být v souladu s platnou
legislativou a základním posláním a cíli DES OP, přičemž vše je jasně vymezeno
následujícími dokumenty:

- stanovami DES OP,
- odsouhlaseným a podepsaným Provozním řádem OP Kožlany,
- delegováním přenesených působností k manipulaci, léčbě a chovu všech

skupin volně žtlících živočichů v rámci povolených výjimek,
- systémem evidencí pacientů, zásahů a přijatých živočichů,
- pravomocemi DES OP a jeho vnitřními nařízeními a směrnicemi,
- platnou legislativou a zákony v aktuálním znění.

Za dodžování všech povinností a provoz odpovídá vedoucí OP ZSŽ Kožlany, kte4ý
je zároveň podřízený a odpověd ný zřizovateli DES OP - ZSŽPlzeň.

Zřizovatel DES OP ZSŽPlzeň se dále zavazuje:
- patřičně vybavit OP a finančně se spólupodílet na jeho chodu a rozvoji,
- vybavit vedoucího OP služePním ppůkazem s pověřením k manipulaci se

všemi druhy volně žijících živoěichů, ,.o,..

- metodicky vést a řídit činnost OP. :' ;,



Všeobecná ujednání:

O jednotlivých zásazích, příjmech živočichů, činnosti a projektech, realizovaných pod
hlavičkou OP Kožlany, bude zřlzovatel Plzeň vždy řádně, a pokud možno předem,
informován.

Léčba a případné předávání pacientů mezi pracovišti bude vždy po vzájemné
dohodě a schválení zřizovatele op.

Stanice OP je majetkem DES OP.

Zřizovatel dohlédne na dodžování podmínek a nalízení spojených s platností
udělených výjimek a povolení provozu léčebného zařízeni či potřebných k chovu a
manipulaci se zvířaty.

Veškerá pověřeníjsou vždy v rozsahu celoplošné působnosti udělené DES OP.

Případný zánik OP či jeho zrušení musí proběhnout na základě písemného
rozhodnutí zřizovatele OP. Dále pak dojde k odebrání služebního prŮkazu, všech
pověření a zrušení možnosti užíváni loga s názvem organizace DES OP.

Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem podepsání obou stran a oC tohoto data
začiná fungovat i provoz OP.

Uvedené body jsou závazné pro obě strany a odstoupit od těchto podmínek lze
pouze po vzájemné dohodě , a Io vždy písemně.

Tento doklad je zároveň dokladem o jmenování vedoucího OP.

Přílohy: provozní (veterinární) řád,
kopie výjimek a pověření k provozování ZSZ,
služební průkaz.

Na vědomí: Krajský úřad Plzeň
Městský úřad Kožlany
člžop plzeň
AOPK Plzeň

Zúčastněné strany prohIašují,
jejich pravé a svobodné vůle, r

že si tuto listinu řádně přečetly, že byla uzavřena dle
, vážně a srozumitelně. Na dŮkaz toho připojují
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PROVOZNÍ ŘÁO

Provozovatel: DoBRoVot_nÝ EKoLoGlcxÝ spoLEK oCHRANA PTACTVA
Záchranná stanice živočichů Zábělská75, Plzeň 312 19

Platí pro: oot-ouČrNÉ pnncovlŠrĚ DES oP -zsŽ Plzeň
Kožlany, Plzeň- sever (dále jen ,,OP")

odpovědnÝ vedoucí odloučeného pracoviště se zavazuie a ie povinen zaiistit.

1. Chod celého zařízení v souladu s platnými zákony a nařízeními.

2. Každému přijatému pacientovi zajistit příslušné veterinární vyšetření, ošetření
a vhodné chovné podmínky, včetně evidence.

3. Průběžné veterinární kontroly.

4. Dodávat pravidelně základní stanici v Plzni vzorky trusu jednotlivých pacientŮ
k vyšetření,

5. V případě obsazenosti OP zajistit každodenní službu a obsluhu stanice, která
pak následovně provádí:

a) vizuální kontrolu zdravotního stavu pacientů,
b) odstranění a úklid trusu, vývržků, zbfiků krmení a jiného vzniklého

odpadu,
c) výměnu vody a krmení,
d) drobné ošetření a podání léků,
e) příslušná opatření, zabraňujicí úniku, či volnému pohybu pacientŮ mimo

areál OP,
f) případná jiná nutná opatření, vzniklá při provozování zařízení.

6. Dále pak zajistit pravidelnou asanaci a čištění chovného zaíízení následovně:
a) nádoby na krmení a napájení se asanují každý den,
b) ostatní chovné zařízení a pomůcky vždy při přesunu, výměně

jednotlivých pacientů či jiné podobné situaci, celé chovné zarízení pak
asanovat nejméně 1xza 50 dnů, bez ohledu na obsazenost,

c) dle potřeby výměna podkladu, špalků, větví a budek ve voliérách.

7. Nezávadné zneškodňování odpadů vzniklých provozem celého zařízení.
B. Kontrolu a případná opatření zabraňující rozšiřování nežádoucích živočichŮ

(městských holubů, hlodavců, hmyzu atd.).
9. Provádět a písemně zaznamenávat všechna veterinární opatření a nařízení

stanovená v Provozním řádu a dbát jejich dodžování. Zakládat evidenci
jednotlivých pacientů s údaji o jejich pobytu a léčbě v léčebném zařízení.



Poznámka,. Základnívedení stanice v Plzni a ošetřujícíveterinární lékař mají
právo měnit jednotlivá naíízení s okamžitou platností, a to vždy, když se jedná o
zlepšení(zajištění) bezpečnějšího provozu (funkce) celého OP, nebo vyžaduje-li
to mimořádná situace, která by mohla ohrozit chod OP či léčbu jednotlivých
pacientů.

Za dodžovánítohoto řádu ručí vedoucí odloučeného pracoviště osobně vždy při
uýkonu každodenní služby na stanici. Služba na jednotlivé dny je vždy určena
předem.
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