
 

7. – 11. ZÁŘÍ 2020 

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ 

PSŮ PROTI VZTEKLINĚ 

Statutární město Děčín bude ve spolupráci s veterinárním 

lékařem provádět hromadné očkování psů a koček proti 

vzteklině. Toto očkování je preventivním opatřením proti 

šíření nákazy zvířat. 

V těchto určených termínech je možno přinést i kočky. 

Pes musí být opatřen náhubkem, vodící šňůrou a 

doprovázen dospělou osobou! Jako doklad o 

provedeném očkování psů a koček bude potvrzen 

očkovací průkaz, jejž musí chovatel vzít s sebou. 

POZOR!!! Vezměte s sebou doklad držitele zvířete (stačí 

pouze 1 doklad s platnými údaji) – např. průkaz 

totožnosti, doklad o zaplacení poplatku, aj.!!! Očkování je 

hrazeno statutárním městem Děčín. 

Pokud dojde k přijetí mimořádných opatření v souvislosti 

s onemocněním COVID-19 a akce bude muset být 

například zrušena, budeme veřejnost informovat na 

webu města a sociálních sítích. 

 
7. září – pondělí 

15:30 – 15:50    Kamenická u D.D., Děčín II 

16:00 – 16:10    u „Střelnice“, Děčín I 

16:20 – 16:30 u objektu “Chlum” (přes ul.), 

Děčín III 

16:45 – 16:50 ulice Pod lesem u domu č. 

p. 14, Škrabky 

 

8. září – úterý 

15:30 – 15:50    ul. Na Valech, Podmokly 

16:00 – 16:15    ul. Rokycanova, Želenice 

16:25 – 16:30 ul. Popovická u požární 

zbrojnice, Jesenice 

16:40 – 16:50 u restaurace “U Kaple”,  

Chrást, Václavov, 

Popovice 

 

9. září – středa 

15:45 – 15:55 u „Kovočasu“,  

 Dolní Oldřichov 

16:05 – 16:10 u bývalé prodejny potravin, 

Horní Oldřichov 

16:20 – 16:40 parkoviště před “Duklou” (ul. 

Teplická), Bynov, Nová Ves 

16:50 – 17:00 u restaurace “Beseda”, 

 Bělá, Čechy 

 

10. září – čtvrtek 

15:30 – 15:35 u železničního mostu, 

 Horní Žleb 

15:45 – 15:50 u požární zbrojnice, 

Prostřední Žleb 

16:00 – 16:10 u požární zbrojnice,  

 Dolní Žleb 

16:35 – 16:45  u TJ “Sokol”, Jalůvčí 

16:50 – 16:55  na točně MHD, Maxičky 

 

11. září – pátek 

15:45 – 15:50 u „kovárny“, Vilsnice, 

 Nová a Stará Chmelnice 

15:55 – 16:05 veterinární správa, 

Chrochvice 

16:20 – 16:30 u hostince (točna MHD), 

Krásný Studenec 

 


