Upozornění
informace občanům
Nechat volně pobíhat psa se prodraží,
tolerance končí
Vzhledem k tomu, že se v naší obci opakovaně
vyskytuje stále častější jev problematiky
nezabezpečených volně pobíhajících psů, kteří se
bez dozoru pohybují po veřejných prostranstvích,
ohrožují a obtěžují ostatní občany naší obce,
znečišťují veřejné prostranství i soukromé majetky,
upozorňujeme jejich majitele, že pohár trpělivosti
se dostatečně naplnil.

Zabezpečte si své pobíhající psy, neporušujte zákon.
Připomínáme proto základní pojmy a fakta majitelům psů, kteří za situaci více či
méně mohou:
◌ Kdo nezajistí zvíře proti úniku, porušuje zákon dle § 13 odstavce 1 zákona č.
246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a dopouští se dle § 27 odstavce 2 písm.
g) téhož zákona přestupku. Únik psa, ať už k němu dojde nedostatečným zajištěním,
podhrabáním se nebo třeba zvíře vypustí nezamčenou brankou třetí osoba, je
přestupkem, který řeší obec s rozšířenou působností, tzn. MÚ Uherské Hradiště, který
má na starosti přestupkovou agendu naší obce. Pokuta za přestupek, že psa
dostatečně nezabezpečíte proti úniku, může být uložena dle uvedeného zákona
odstavce 12, písmeno c) až do výše Kč 100.000,–.
◌ Když pes uteče a napadne člověka, jedná se o ublížení na zdraví z nedbalosti.
Přestupcem je vlastník nebo držitel psa, v přestupkovém řízení vás čeká pokuta,
případ může být ale ohodnocen jako trestný čin.

◌ Pokud pes zaviní dopravní nehodu, prokáže se příčinná souvislost mezi ní a psem,
majitel zodpovídá za vzniklou škodu a musí počítat s tím, že po něm bude náhrada
požadována. V případě napadení jiného psa musí majitel uhradit náklady léčení,
vzniklou škodu.
◌ Venčí-li zvíře někdo jiný než majitel a pes někoho napadne, je odpovědný ten, kdo
měl psa v té chvíli svěřeného.
◌ Majitelé těchto psů také porušují obecně závaznou vyhlášku Obce Jankovice
č. 01/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiných zvířat na veřejném
prostranství v obci Jankovice. Porušení obecně závazné vyhlášky je přestupkem proti
pořádku v územní samosprávě, lze za ni uložit pokutu.
◌ Dalším problémem jsou exkrementy. V tomto případě se jedná o přestupek proti
veřejnému pořádku, konkrétně znečištění veřejného prostranství. Dle § 5 odstavce 1,
písmena f) zákona č. 251/2016 Sb. o přestupcích se dopouští přestupku ten, kdo
znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné
zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Za tento přestupek
lze dle § 5 odstavce 3 tohoto zákona uložit pokutu do 20 000Kč.

Jak tedy dál?
Majitelé čtyřnohých miláčků si musí plně uvědomit povinnosti a rizika spojená
s chovem psa a zajistit tak kvalitní a bezpečné podmínky pro ostatní obyvatele a psa
samotného.

Zbývá jen doufat, že majitelé „problémových“ psů zajistí nápravu a
umožní ostatním občanům naší obce svobodný a bezpečný pohyb
na všech veřejných prostranstvích neznečištěných výkaly.

