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Roudnice  nad  Labem  hlásí  13  výjimek  z  tzv.  povinného  čipování  psů!  Byly  zde  uděleny  v  důsledku obav  ze
závažných zdravotních a etických rizik implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat! – Zastupitelé Roudnice
nad Labem schválili roku 2009 obecně závaznou vyhlášku o tzv. povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka
chovaných na území jejich městského katastru. Jelikož nicméně v průběhu následujících měsíců roudničtí radní zjistili, že
při tvorbě své vyhlášky nezohlednili závažné zdravotní a etické problémy, které by mohlo nekompromisní vynucování
implantací RFID transpondérů do živých těl všech zdejších psů způsobit: museli posléze přijmout již v roce 2010 novelu
výše  uvedené  vyhlášky.  Změnu  si  vyžádali  přímo  místní  občané,  když  oprávněně  poukazovali  na  úděsné/nemorální
vymáhání nastřelování mikročipů do zvířat nemocných nebo v pokročilém věku apod. Pokud by totiž došlo na základě
čipování provedeného dle původní dikce dotyčné obecně závazné vyhlášky ke zdravotním komplikacím: vystavily by se
pak všechny zodpovědné osoby hrozbě trestního postihu mj. v důsledku týrání živých tvorů a porušení dalších trestních i
občanskoprávních předpisů. Vedení Roudnice nad Labem ovšem zareagovalo naprosto korektně. Do své vyhlášky zahrnulo
roku 2010 možnost přiznání výjimky z čipování na základě předložení potvrzení od veterinárního lékaře. Takovou úpravu
tzv. roudnické „čipovací vyhlášky“ pomohl prosadit tehdejší Vážený pan starosta PharmDr. Josef Bakeš, PhD. (v té době
ještě člen Občanské demokratické strany, ODS, jenž vystudoval Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, od roku
1998  pracoval  v  medicínských  profesích,  byl  navíc  aktivním  soudním  znalcem v  oboru  zdravotnictví,  odvětví
farmakologie humánních a veterinárních léčiv, mezi roky 2003 až 2007 působil v představenstvu České lékařské komory).
– V období let 2010 až 2015 evidoval Městský úřad Roudnice nad Labem celkem 13 udělených výjimek z čipování na
základě závažných zdravotních nebo etických důvodů. Odborná stanoviska pro osvobození z čipování zde vystavili mj.
specialisté z Veterinární kliniky LIVE v Litoměřicích, dále Vážený pan MVDr. Josef Šitanc z Roudnice nad Labem a další
odborníci. Všechny výjimky byly následně chovatelům uděleny skrze rozhodnutí pověřených městských úředníků ihned po
předložení veterinárního stanoviska (v jednom případě také na základě čestného prohlášení), přičemž Zastupitelstvo ani
Rada  města  se  už  pak  takovými  konkrétními  případy  nezabývaly.  –  Uvedená  fakta  byla  zjištěna  díky  obětavosti  a
vstřícnosti Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně práce Vážených roudnických úředníků. Všem výše jmenovaným
tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři  v Ostravě své
velké poděkování. – Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 21. října 2015 Městským úřadem v
Roudnici nad Labem pod jednacím číslem 35793 jako žádost o informace I-24/2015 a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět dne
11. listopadu 2015; téhož dne obdržel veškerou dokumentaci došlou z Roudnice od „mimo-ostravského“ zástupce Strany
svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství
Necipujtenas.CZ).
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