Petice

proti množírnám psů
My, níže podepsaní, požadujeme, aby byla přijata zásadní opatření proti rozmachu tzv. psích množíren na území České
republiky. Zejména žádáme:
1. Úpravu příslušné legislativy tak, aby stanovovala přesné minimální parametry pro chovy psů, které budou respektovat
jejich pohybové, sociální a zdravotní potřeby a budou tak neslučitelné s bezohlednou masovou produkcí.
2. Přísný dohled nad plněním registrační povinnosti chovatelů a účinnou spolupráci mezi jednotlivými státními orgány
(Státní veterinární správa, živnostenské úřady, finanční úřady, Policie ČR, atd.) při odhalování a potírání černých chovů.
3. Efektivní kontrolní činnost Státní veterinární správy spočívající zejména v provádění pravidelných a důkladných kontrol
bez předchozího ohlášení.

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Moc děkujeme

vas.podpis@pomaha .cz
_

735 916 434

Podpis*

Díky

* Podpisem uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů podle Zásad ochrany osobních údajů spolku OBRAZ, které jsou dostupné na internetové stránce obrancizvirat.cz/ochrana-udaju.
Vaše osobní údaje neposkytneme žádné třetí osobě s výjimkou předání petice adresátům. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.
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