Vážení majitelé psů,
stále se množí stížnosti týkající se znečištěných chodníků, zeleně podél ulic a veřejných prostranství v obci psími výkaly.
Chodníky a trávníky slouží všem, nejenom majitelům psů, kteří své pejsky venčí na ulicích obce. Tímto vás žádáme o to, co je
ve slušné společnosti samozřejmostí, a to je výkaly po svých psech sebrat a vyhodit do odpadu. Největším problémem je
právě zmiňovaná zeleň podél ulic. Buďte ohleduplní, i děti zde rády pobíhají a bez rozmyslu do ní uskočí v případě
projíždějícího vozidla.
Exkrementy vašich mazlíčků obsahují desítky parazitů (různé druhy škrkavek a háďátek). Díky výkalům se vajíčka parazitů
dostávají ven a v půdě mohou přežít i několik let. Nemylte se, nakazit se může každý nejen bezprostředním kontaktem
s výkaly, ale i vzduchem. Výkaly po nějaké době vyschnou, rozpadnou se a prach vznášející se všude kolem nás je nebezpečný
pro všechny. Paraziti se tak mohou do těla snadno dostat a způsobit velké zdravotní problémy. A fakt, že je člověk nakažen
a že v jeho těle žijí paraziti, často ani sám nezjistí. Teprve po letech se objevují skutečné potíže.
Obdobným problémem je nekontrolovatelné volné pobíhání psů na katastru obce. Tuto problematiku upravuje Obecně
závazná vyhláška č. 10/2011 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Senohraby (pro úplnost otiskujeme
její platné znění). Její dodržování je pro každého chovatele psů v naší obci závazné a její porušení je přestupkem, za který
může být uložena pokuta.
Děkujeme za pochopení a ohleduplnost k ostatním spoluobčanům a pevně věříme, že se vzhled našich chodníků a veřejných
travnatých ploch změní ve prospěch všech jejich uživatelů.
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Obecně závazná vyhláška č. 10/2011,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Senohraby
Zastupitelstvo obce Senohraby se na svém zasedání dne 28.06.2011 usnesením č.12/05/2011 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 35 a 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku
b) na veřejných prostranstvích v obci se zakazuje výcvik psů
c) veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (§ 34 zákona č.128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).
2. Splnění povinností stanovených v odstavci 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či
dohledem.
Čl. 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 21.07.2011 (patnáctým dnem po dni vyhlášení).
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