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Zlín zintenzivňuje kontrolu dodržování vyhlášek o psech
Dodržování povinnosti vodění psa na vodítku, viditelné označení psa
platnou evidenční známkou a dále dodržování čistoty veřejného
prostranství budou intenzivněji sledovat strážníci Městské policie
Zlín.
Bezohledných majitelů či držitelů psů, kteří při venčení po svém psovi
neuklidí, je stále mnoho. „Je to viditelné zejména nyní, na jaře. Proto
chceme úklidu trávníků věnovat zvýšenou pozornost ještě dříve, než
začne tráva rychle růst,“ řekl náměstek primátorky Hynek Steska.
Podle jeho slov narůstá v poslední době počet odchycených volně
pobíhajících psů, kteří museli být umístěni do útulku. „Proto budou
strážníci přísněji sledovat vodění psů na vodítku. Nemůžeme ani
podcenit další rizika volně pobíhajících psů, jako např. napadení
jiného psa či dokonce člověka,“ zdůraznil H. Steska.
Strážníci budou věnovat také zvýšenou pozornost tomu, zda má každý pes
platnou známku. „Oficiálně máme ve Zlíně přihlášených 5897 psů. Dlužná
částka na poplatcích ke konci roku činila téměř 505 tisíc korun. Mnoho
psů jejich „pánové“ ani nepřihlásili,“ upřesnil Steska a dodal, že ze
zákona je poplatníkem fyzická osoba s trvalým pobytem na území
statutárního města Zlína, která je držitelem psa staršího 3 měsíců.
Výši poplatku stanovuje obecně závazná vyhláška č. 8/2009 o místním
poplatku ze psů. Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 upravuje pravidla
pohybu psů na veřejných prostranstvích.
„Horní hranice pokuty za porušování obecně závazné vyhlášky je až
třicet tisíc korun. Pochopitelně záleží na způsobu vyřešení přestupku.
Ten lze řešit na místě formou blokové pokuty, kdy mohou strážníci
udělit pokutu až do výše jednoho tisíce korun, nebo ve zkráceném řízení
příkazem. V tomto případě může být udělena až čtyřtisícová pokuta.
Jestliže se musí přestupek řešit až přestupkovým řízením, může být
uložena pokuta až do výše třiceti tisíc korun,“ upřesnil H. Steska.
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