PSÍ PARK NA VINICI – LYSOLAJE
Návštěvní a provozní řád
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Výběhy pro psy jsou určeny pro venčení a volný pohyb psů.
Vstup a pohyb ve výběhu je výhradně na vlastní nebezpečí.
Majitelé psů jsou povinni učinit taková opatření, aby nedošlo k nekontrolovanému pohybu psa a
případně jím způsobeným škodám na zdraví anebo majetku jiných občanů, především pak dbát
zvýšené opatrnosti při výskytu více psů v parku.
Chovatelé psů jsou povinni podrobit psy pravidelné vakcinaci a zajistit, aby pes byl vybaven
evidenční známkou.
Návštěvník je povinen se ke psu chovat ohleduplně, netýrat ho, ani ho neúměrně trestat.
Návštěvník zodpovídá za škody způsobené jeho psem.
Každý návštěvník parku je zodpovědný za udržování pořádku a úklid exkrementů po svém mazlíčkovi.
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Provozní doba
Psí park je provozován celoročně a časově neomezeně.
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Provozní podmínky
V prostoru psího parku je:
zakázáno, aby držitel vyzýval svého psa k útoku na druhého psa (§4, odst. f,
zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání). V opačném případě mu
může městská policie udělit pokutu až 10 000,- Kč (§28, odst. 2, zákona č.
246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání)
zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm
zakázáno manipulovat s ostrými a jakýmikoliv nebezpečnými předměty
zakázáno přivazovat psy k oplocení areálu, k překážkám, k lavičkám a ke
stromům, nebo nechávat psy nezajištěné a bez dozoru
každý návštěvník povinen chovat se ohleduplně, opatrně, bezpečně a tak, aby
nezpůsobil zranění sobě ani ostatním
každý držitel psa povinen v případě, že dojde ke konfliktu mezi psy nebo s jinou
osobou, neprodleně zajistit veterinární vyšetření psa (§4, odst. h, zákona č.
166/1999 Sb. o veterinární péči) a lékařské ošetření zraněné osoby.
stanoveno, že pokud se držitel psa svým chováním, nebo chováním svého psa,
dopustí přestupku proti veřejnému pořádku, či přestupku proti občanskému
soužití, bude mu za tento přestupek uložena sankce, a bude-li předpoklad, že se
přestupku dopustí znovu, bude mu zabráněn vstup do psích parků na dobu až
jednoho roku (§17 přestupkového zákona č. 200/1990 Sb.)
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V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení, nebo v jeho
bezprostředním okolí, je uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit správci
areálu.
Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele výběhu.
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Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba
155
Policie ČR
158
Městská policie
156
Veterinární klinika Horoměřice
Veterinární klinika Suchdol

Hasiči
Správce objektu:
MČ Praha – Lysolaje
220 971 236
220 920 117

150
220 921 959

