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Psi ve Zlíně

Srovnání měst
v přístupu ke psům

Věděli jste …
…různá města srovnatelná se Zlínem
mají odlišný přístup k pejskům a jejich majitelům

Maastricht (Nizozemí)
psi nemusí být všude na vodítku
 Z ákaz vstupu psů na dětská hřiště, pískoviště, koupaliště, sportoviště, hřbitovy,
veřejné záhony, apod.
 Povinnost držet psa na vodítku v zastavěných částech města, v parcích,
sportovních areálech či na zpevněných cestách
 Poplatek za 1. psa: 2 150 Kč (84 EUR)
 Vyhláška: zde

České Budějovice
psi nemusí být všude na vodítku
 Z ákaz vstupu psů je na dětská hřiště, pískoviště, koupaliště, sportoviště apod.
 Povinnost držet psa na vodítku v centru města a v hlavních parcích v centru,
na cyklostezkách musí být 1m od páníčka
 Poplatek za 1. psa: 1 000 Kč
 Pokuta až 1 000 Kč, ve správním řízení až 20 000 Kč
 Vyhláška: zde

Pardubice
psi musí být na všech veřejných prostorách na vodítku
 Z ákaz vstupu psů na dětská hřiště, pískoviště, koupaliště, sportoviště
 Povinnost držet psa na vodítku na veřejných prostranstvích města
kromě speciálních výběhů (22 výběhů)
 Poplatek za 1. psa: 200 Kč (žije v rodinném domě), 1 200 Kč (žije v bytě),
200 Kč (příjemce důchodu)
 Pokuta až 1 000 Kč
 Vyhláška: zde, příloha č. 1: zde

Liberec
mnohé prostory pro volný výběr psů
 Z ákaz vstupu psů vyhláška neurčuje
 Povinnost držet psa na vodítku na veřejných prostranstvích
kromě speciálních výběhů (23 výběhů)
 Poplatek za 1. psa: 600 Kč
 Pokuta až 1 000 Kč, ve správním řízení až 30 000 Kč
 Vyhláška: zde

Manchester (Velká Británie)
psi nemusí být všude na vodítku, nesmí do některých parků s průlezkama
 Zákaz vstupu psů na jasně vymezená dětská hřiště, sportoviště, hřbitovy, apod.
 Povinnost držet psa na vodítku v jasně vymezených oblastech
 Poplatek za 1. psa: 5 800 (195 GBP)
 Vyhláška: zde

Zlín
psi musí být na všech veřejných prostorách na vodítku
	Zákaz vstupu psa na dětská hřiště, sportoviště a samostatné hrací či sportovní
prvky, lavičky a další prvky určené k sezení, altány a kašny, sochy a obdobná
umělecká díla a pietní místa a do některých parků
 Povinnost držet psa na vodítku na veřejných prostranstvích kromě speciálních
výběhů (8 výběhů)
 Poplatek za 1. psa: 200 / 500 Kč (žije v rodinném domě), 500 / 1 000 Kč (žije v bytě),
200 Kč (příjemce důchodu)
 Pokuta až 10 000 Kč, ve správním řízení až 50 000 Kč
 Vyhláška: původní vyhláška zde, nová dosud nezveřejněna

Město Zlín na tom sice není nejhůře,
ale rozhodně je co dohánět.

Vstup
do parků  

Vstup
na hřiště, sportoviště,
pietní místa

Důraz na agility
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SHRNUTÍ POZITIVNÍCH INSPIRACÍ ZE ZKOUMANÝCH MĚST:
Zlín

Důraz na prvky agility ve výbězích pro psy – zde – skvělé!

České Budějovice

Na cyklostezce 1m od páníčka – velice potřebné!

Pardubice

L idé v Pardubicích hlasovali letos elektronicky ohledně návrhu nového
výběhu pro psy – zde

Liberec

Desatero zodpovědného pejskaře – zde – pojďme to taky používat!

Maastricht

J asně vypsaná spousta prostor, kde psi nemusí být na vodítku – zde – každý najde
něco ve své blízkosti!

Manchester

Město konzultuje s lidmi nové vyhlášky ohledně ochrany veřejného prostoru,
v němž se pohybují, nebo který využívají – zde

Co nám nejde? Neumíme spolu
komunikovat a vzájemně se respektovat.
Pojďme se to pokusit zlepšit!
www.zlin21.cz / www.mesto21.cz

