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Mršiny zapáchají v popelnicích
Odstaranení mrtvého zvířete
z ulice ci vozovky přijde obvodní
úřady zhruba na dva až ctyři tisíce
korun.

• DAVID BEHENSKÝ

Plzeň - Mrtvá zvířata patří ke
smutným věcem, které lze občas
v ulicích města vidět. Přestože
zástavba příliš fauně neprospívá,
stále je v ní dosta tek míst, kde
mohou přežívat ptáci, potkani
nebo i milejší chlupáči, jako jsou
kočky, psi a kuny.

Značná doprava v centru však
těmto obyvatelům ne svědčí.
Střet s autobilem je pro ně
obvykle smrtelný. V tako vém
případě se uhynulé tělo zvířete'
stává problémem jed-

notlivých obvodních úřadů. Pro město zařizují odklizení Petra
Šlajzová z odboru život- mršin specializované úklidové ního prostředí
k této proble- firmy, které zajišťují také de-

matice říká: "V centru města
nejsou přejetá zviřata přiliš čas tá.
Pokud se však vyskytnou na
veřejném prostranstvi a někdo
jejich přitomnost nahlási, na
[!řiklad strážnikovi městské po
licie, je nutné je odstranit. Cena za
tyto zákroky se pohybuje od dvou
do čtyř tisic korun. "

zinfekci celého místa. "Těla zvi řat
likviduje spalovna ve Skla dové
ulici nebo se zakopou na určeném
mistě. Výjezdů k uhy nulým
zviřatům však neni mno ho,
zhruba jeden za měsic, a z
devadesáti procent jde o kočky,"
řekl pracovník úklidové firmy

Martin Zíka. Malý počet výjez dů
však neznamená málo uhy nulých
zvířat. Problémem na dále
zůstávají ta, která nikdo nenahlásí.
Může se stát, že bu de tlející tělo
ležet na ulici nebo chodníku i
několik dní. Kolem takového lidé
obvykle pouze znechuceně
procházejí nebo je hodí do
popelnice. "Mršina v kontejneru je
asi estetičtějši než na chodníku,
ale v letnich par nech se z ní stává
ideálni liheň pro parazity.
Popelnice navíc zapáchá," řekl
Zíka. Odklizení přejetého zvířete
je nákladná záležitost a situace je
ještě kom 'plikovanější mimo
město. Po kud se ze silnic nemají
stát 'čer né zvířecí hřbitovy', měli
by si řidiči tento fakt uvědomit.


