Nechat volně pobíhat psa se může prodražit, tolerance končí
Stále častějším jevem v naší vesnici je problematika volně pobíhajících psů. Bohužel se jedná
o stále častější jev a nezbývá, něž potrestat ty, kteří za tuto situaci a více či méně mohou – tedy
jejich páničky.
Bylo by nesmyslné čekat na dobu, až se takovýto domácí miláček dostane pod kola automobilu
nebo snad se stane ještě něco horšího, než že se pokřiví jen plechy! Proto si připomeneme základní
pojmy, fakta, týkající se „pejskaření“ (i když někteří majitelé k této činnosti mají daleko).
Zákaz volného pobíhání psů nevyplývá přímo ze zákona, ale může jej stanovit obec svou
vyhláškou. Naše obec ji má od roku 2015 (Obecně závazné vyhlášky obce Dolní Žďár č.2/2015).
Porušení obecně závazné vyhlášky je přestupkem proti pořádku v územní samosprávě, řeší ji obec,
která vyhlášku vydala a lze za ni uložit pokutu do 30.000,–Kč. A pozor, porušením je už samotná
existence psa bez vodítka, nemusí se stát nic dalšího!
Únik psa, ať už k němu dojde nedostatečným zajištěním, podhrabáním se nebo třeba zvíře vypustí
nezamčenou brankou třetí osoba, je přestupkem proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání, který
řeší obec s rozšířenou působností, obec III. typu tzn. MÚ Jindřichův Hradec. Pokuta za to, že psa
dostatečně nezabezpečíte proti úniku, může činit až 50.000,–Kč.
V obou popsaných případech odpovídá majitel za psem způsobené škody a především – pokud se
stane a pes někoho napadne, jedná se o ublížení na zdraví z nedbalosti a přestupcem je vlastník
nebo držitel psa. Zase na vysvětlenou – venčí-li zvíře někdo jiný než majitel a pes někoho napadne,
je odpovědný ten, kdo měl psa v té chvíli svěřeného.
Dalším problémem jsou exkrementy. V tomhle případě se jedná o přestupek proti veřejnému
pořádku (Obecně závazné vyhlášky obce Dolní Žďár č.2/2015), konkrétně znečištění veřejného
prostranství a hrozí zde pokuta do výše 20.000,–Kč. Veřejné prostranství jsou ulice, chodníky,
náměstí, travnaté plochy atd. bez ohledu na to, komu patří, tj. i když jsou v soukromém vlastnictví,
pokud jsou veřejně přístupné.
Když pes uteče a napadne člověka, je případ posuzován jako ublížení na zdraví z nedbalosti.
V přestupkovém řízení vás čeká pokuta 3000 Kč. Může být ale ohodnocen jako trestný čin, kdy
hrozí až 2 roky vězení.
Pokud pes zaviní dopravní nehodu, prokáže se příčinná souvislost mezi ní a psem, tak 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.
Pokutu až 10 000 Kč můžete dostat od mysliveckého sdružení, když váš pes, i kdyby byl na
vodítku, vyplaší v lese zvěř. Za psa, který volně pobíhá v honitbě (les, louka), můžete dostat pokutu
až 30 000 Kč.
Jak tedy dál? Majitelé čtyřnohých miláčků si musí plně uvědomit povinnosti a rizika spojená
s chovem psa a zajistí tak kvalitní a bezpečné podmínky pro ostatní obyvatele a psa
samotného.Pokud ne, nezbývá než tento přestupek písemně ohlásit na obecním úřadě s žádostí
o zahájení přestupkového řízení u Komise k projednávání přestupků na MÚ v Jindřichově Hradci.
Dále bude s majitelem naloženo dle platných právních předpisů se všemi důsledky.
Realizace odchytu je pro obec finančně poměrně náročná záležitost, stejně tak jako následný odvoz
a umístění do smluvního útulku. Připočteme-li nezbytné veterinární výlohy, jedná se
o mnohatisícový náklad. Další náklady pak vznikají denně na stravu takto umístěného psa.Úhrada
těchto nákladů však není jediný výdaj majitele. S dalšími výdaji pak majitel může počítat po
zahájení již zmiňovaného přestupkového řízení.

