
 Obec Ořechov

PROVOZNÍ ŘÁD VÝBĚHU PRO PSY
Před vstupem do výběhu pro psy je každý povinen seznámit se s provozním řádem a řídit se podle něj.
VSTUP DO PROSTORU VÝBĚHU JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Za psa je zodpovědný psovod.

1. Podmínky pro vstup do výběhu
 a) Vstup do prostoru výběhu je povolen psovodu od 15 let a pouze jedné osobě, která psovoda doprovází a je starší 15 let.
 b) Výběh je otevřen v době od 8:00 do 21:00 hodin
 c) Do prostoru výběhu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 d) Ve výběhu se psi můžou pohybovat bez vodítka.
 e) Psovod musí mít svého psa nepřetržitě pod dohledem a přímým vlivem.
 f ) Vstup je povolen jen očkovaným psům dle zákona.
 g) Vstup do výběhu je zakázán hárajícím fenám, zraněnému a nemocnému psu.
 h) Psovod je povinen po svém psovi uklidit exkrementy a udržovat čistotu a pořádek.
 i) Ve výběhu je zakázáno krmit psa (žvýkací kůže, kosti, apod.) je povoleno pouze podání pamlsku, jako odměny při výcviku psa.

2. V prostoru výběhu je zakázáno
 a) Donášení alkoholu, jídla a jejich konzumace.
 b) Donášení jedovatých látek, drog, skleněných předmětů a jiných nebezpečných předmětů, které by mohli psi pozřít nebo se jimi zranit.
 c) Donášení zbraní.
 d) Rozdělávání ohně.
 e) Ohrožovat ostatní psovody a jejich psy.
 f ) Přemísťovat nebo jinak upravovat překážky pro psy.
 g) Používat pro výcvik psa poničené překážky.

3. Chování psů ve výběhu
 a) Pokud je Váš pes nervózní nebo jeví známky agrese vůči ostatním psům ve výběhu, opusťte se psem prostor výběhu.
 b) Pokud, jsou ve výběhu psi a Váš pes je bojácný nebo agresivní vůči ostatním psům, zvažte vstup do výběhu. 
 c) Pokud se ve výběhu rvou psi, opusťte se svým psem výběh.
 d) Pokud se ve výběhu rvou psi, nevstupujte do výběhu.
 e) Pokud se Váš pes účastní rvačky mezi psy, nesnažte se ho odtrhnout rukama. Hrozí pokousání i od vlastního psa.
 f ) Při rvačce psů se snažte upoutat jejich pozornost - hvizdem, bouchnutím do nějakého předmětu, proudem vody z lahve apod. 
 g) Pokud je ve výběhu více psů doporučujeme zvážit po domluvě s ostatními psovody nasazení náhubku.

4. Zranění psa nebo osoby
 a) V případě zranění (pokousání) psa nebo osoby je nutné, aby si účastníci incidentu předali kontaktní údaje a zajistili kontakty 

  případných svědků.
 b) Pokud pes pokouše osobu nebo jiného psa, je psovod (majitel) povinen zajistit veterinární vyšetření svého psa,  

  aby potvrdil vyloučení vztekliny.
 c) Psovod (majitel) je zodpovědný za zranění či škodu, kterou způsobí jeho pes.

5. Ostatní
 a) Pokud při vstupu do výběhu zjistíte poničené zařízení (překážky, plot, apod.) nebo nepořádek volejte  

  na telefonní číslo obce Ořechov 547 225 131 nebo mobil 731 521 787, 731 414 473.
 b) Důležitá telefonní čísla
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V Ořechově dne 01. 01. 2022    
                                                              Tomáš Dudík
                                                                                                                      Starosta obce Ořechov


