Komentář
k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v Obci Braškov
Vzhledem ke složitosti a důležitosti této problematiky pokládáme za nutné doplnit tuto
vyhlášku komentářem pro její správné pochopení.
V první řadě je třeba objasnit, že vydání Obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) není pro
obce povinné. Pokud se ale obec rozhodne vyhlášku vydat, je nezbytné, aby byla v souladu s
„Právním výkladem … Ministerstva vnitra“. Problematika pohybu psů, včetně případných škod
na majetku či zdraví, je totiž řešena hned v několika zákonech. Z Občanského zákoníku vyplývá
pro majitele psa plná odpovědnost za škody. V Zákonu o myslivosti stále platí oprávnění
myslivecké stráže možnost usmrtit psa, který pronásleduje zvěř dále než 200 m od zastavěné
části obce. Veřejnými prostranstvími obce se podle Zákona o obcích rozumí … všechny
prostory přístupné každému bez omezení … nejen v zastavěné části obce, ale v celém
katastru. To znamená tedy nejen revitalizované polní cesty, ale i cyklostezka, remízky a lesíky
Dubina, Háj, izolační zeleň u dálnice atd. Pokud tedy obec ve vyhlášce stanovila na veřejných
prostranstvích povinnost psů na vodítku, pak v souladu se Zákonem o týrání zvířat vymezuje
prostor pro volné pobíhání psů. V obci Braškov je to jednak část turistické cesty podél
Braškovského potoka, jednak revitalizovaná polní cesta z Dubiny k silnici Valdek – Velká
Dobrá. Oba tyto úseky jsou vyznačeny na mapce v příloze OZV, která je dostupná i na webu
obce Braškov. „Přestože zde musí být pes pod neustálým dohledem a přímým vlivem
majitele, je průchod tímto prostorem pro ostatní občany a psy spojen s určitým rizikem.“
Vodítko pro běžné psy bez speciálního výcviku doporučují odborníci samonavíjecí,
protože má mnoho předností oproti pevnému. Velmi pomáhá při základním výcviku
poslušnosti, protože je pes nepřetržitě pod kontrolou, přičemž má potřebnou míru svobody.
Tato vodítka umožňují totiž akční radius od 60 cm pro případy vzájemného míjení s lidmi či
psy, až do 8 m (podle typu). Běžně dostupná jsou již i pro psy větších ras pro sílu tahu 60 kg.
Kromě toho teprve s tímto vodítkem se o svém psu dozvíte více, než byste čekali. Budete
překvapeni, že nejvíce ze všeho jej zajímají pachové stopy a proto je třeba takové zastávky
respektovat. Proto nemá pes příliš v lásce trvalý běh při doprovodu běžce nebo cyklisty.
Smyslem této nové vyhlášky je prevence vzniku nepříjemností, sporů a škod na zdraví při
nechtěném vzájemném kontaktu psů. Důvodů pro nechtěné kontakty není málo. Od
rozdílnosti plemen, jejich povah, hárající feny , až po kanisfobii některých lidí. Ohleduplnost a
respektování práv spoluobčanů musí být na prvním místě. Nezapomínejme tedy, že i se
vzájemným kontaktem psů na vodítku musí souhlasit obě strany ! Ze statistik je známo, že
k největšímu počtu úrazů lidí dochází právě při ochraně menších psů před většími. Jsme
přesvědčeni, že již nebudeme muset řešit občanské spory tohoto druhu.
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