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Obec Štíty, Obec Horní Studénky, Obec
Písařov, Obec Jedlí, Obec Drozdov, Obec
Jakubovice, Obec Janoušov, Obec Ruda nad
Moravou
Důležitá informace pro občany

Oddělení hospodářské kriminality Šumperk eviduje případy trávení psů, kdy doposud
nezjištěný pachatel rozmisťuje na volné prostranství různé potraviny jako například, salám,
kabanos, a jiné další produkty, které obsahují složku, jenž způsobuje úhyn zvířete. Tohoto jednání
se doposud neznámý pachatel dopouští na větším území, a to na Štítecku a okolí. Totožné případy
evidují ve větším množství i kolegové z Pardubického kraje.
Žádám Vás, aby jste Vámi dostupnými prostředky (informační SMS kanál, Facebook,
rozhlas, plakáty na nástěnkách, atd.) informovali Vaše obyvatele o této skutečnosti, kdy je vyzvěte
především k:
•

Zvýšené obezřetnosti při venčení psů. Nechť psa nenechávají běhat na volno, tak aby měli
nad psem kontrolu a ten nesežral otrávenou návnadu - například salám, kabanos,
bramborový knedlík atd., která může obsahovat jedovatou látku. Toto doporučené chování
platí adekvátně i pro chovatele dalších domácích zvířat.

•

Zvýšenému zájmu k podezřelým osobám, které by mohly rozmístit podezřelé předměty,
potraviny, především uzeniny po volném prostranství (pole, louky, pastviny), do zahrad
u domů. Vzhledem k velikosti zasažené oblasti je dán předpoklad, že pachatel k přesunu
používá dopravní prostředek, např. auto, motorku, kolo, a proto je třeba těmto okolnostem
věnovat zvýšenou pozornost.

•

V případě zjištění jakýchkoliv poznatků k tomuto případu, nechť občané kontaktují místně
příslušné obvodní oddělení Policie ČR, nebo jiný z níže uvedených kontaktů.
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