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Město Vodňany hlásí dalších 45 zdravotních a etických výjimek z vynucování tzv. povinného čipování nejlepších
čtyřnohých přátel člověka, které jsou zde evidovány na základě odborných veterinárních zpráv! Celkový počet
zatím zjištěných „generálních pardonů“ z invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat se tak v
České republice přehoupl přes číslo 210! – Město Vodňany (cca 6.853 obyvatel) se nachází v Jihočeském kraji, zhruba
29 kilometrů severozápadně od Českých Budějovic. Zdejší radní uvalili na své spoluobčany roku 2012 (podobně jako v
Ostravě) svou vyhláškou č. 4 tzv. povinnost označovat psy chované na území města invazivními elektronickými RFID
implantáty. Již od začátku však politici celou záležitost konzultovali se zvěrolékaři a především se svými spoluobčany,
kteří  oprávněně poukazovali  na závažná zdravotní/etická rizika takového kroku. Vodňanští  zastupitelé nakonec díky
vstřícnému dialogu mezi všemi dotčenými stranami schválili pod vedením Váženého pana starosty Ing. Viktora Blaščáka
z  politického  uskupení  „Vodňany  pro  změnu“  vyhlášku  č.  4/2012,  která  umožnila  osvobození  z  tzv.  „čipovací
povinnosti“ na základě předložení zprávy od veterináře. Každý občan může dodnes (prosinec 2015) kdykoliv využít
následující  text  vyhlášky:  „Povinnosti  označit  psa  podle  odstavce  1  se  chovatel  může  zprostit  jen  předložením
veterinárního potvrzení, že pes není schopen čip přijmout.“ – Zastupitelé to vnímali jako vstřícné/dobré řešení,
které již navíc také použila jiná města. Znění vyhlášky podpořilo navíc i Ministerstvo vnitra České republiky.  –
Představitelé samosprávy se tak totiž jistili před vznikem závažných medicínských a etických problémů, které by mohlo
způsobit konkrétním zvířatům a jejich chovatelům plošné vymáhání čipování všech psů. Pokud by došlo na základě
vynucování čipování dle dikce vodňanské obecně závazné vyhlášky k újmě: vystavily by se pak všechny zodpovědné
osoby hrozbě trestního postihu mj.  v důsledku týrání  živých tvorů a  porušení  dalších trestních i  občanskoprávních
předpisů. – Vodňanští místní politici tedy postupovali velmi korektně dle zásad předběžné opatrnosti a dobré veřejné
správy. Do 1. prosince 2015 zaevidovali zdejší úředníci v praxi celkem 45 zdravotních/etických výjimek z čipování
psů. Občané pro získání výjimek postupují následujícím/bezproblémovým způsobem: Stačí doručit na městský úřad
veterinární  potvrzení  na  jehož  základě  úředník  výjimku  zaeviduje:  a  je  hotovo.  Nikdo už  pak  občany/chovatele  k
implantacím rizikových čipů do živých těl zvířat nenutí. Zvířata i lidé tak mají od všech urputných byrokratů svatý
pokoj! – Uvedená fakta byla  zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti  Strany svobodných občanů (Svobodní) včetně
profesionální práce zaměstnanců Městského úřadu Vodňany, které vede Vážený pan starosta Václav Heřman (SNK-
nepol.sdr."Město a venkov"). 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 v listopadu 2015 Městským úřadem Vodňany a
zpracovaná/zaslaná  žadateli  zpět  dne  1.  prosince  2015;  16.  prosince  2015 obdržel  veškerou dokumentaci  došlou  z
Vodňan od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) elektronicky Vážený pan Mgr. Radek
Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ). 
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