Vážení majitelé psích mazlíčků.
Je to krásné mít psa, je přirozené psa venčit,
ale žádáme Vás, abyste si po nich uklízeli jejich
exkrementy. V podstatě na všech zelených
plochách, ať už obecních nebo neoplocených
soukromých, v parcích, při cestě k vlakové
zastávce, ale i tam, kde by to člověka ani
nenapadlo, se najdou psí výkaly. Není to nic
příjemného pro všechny, kteří zelené plochy využívají k pohybu a pobytu na
čerstvém vzduchu, především děti si nevybírají, kudy jít či nejít, stejně tak
nepříjemné to je pro naše zaměstnance, kteří provádějí údržbu zeleně,
především tedy sekání a hrabání, to vážně není nic půvabného. Myslíme si,
že se to dá zvládnout a mělo by to být automatické. Na svých zahradách a
dvorcích si po psích miláčcích určitě také uklízíte, tak to dodržujte i venku.
Obec se již v minulosti rozhodla to podpořit na několika místech u
odpadkových košů, instalací zásobníků na sáčky na psí exkrementy, které
jsou pravidelně doplňovány. Nechceme se dostat do stádia, kdy bude
poplatek za psa ne 100 Kč, ale 1.000 Kč i více a výkaly budeme uklízet
nějakým vysavačem, jako je to ve velkých městech. Buďme k sobě ohleduplní
a alespoň tuto základní věc dodržujme. Opravdu to není nic příjemného, ať
už pohled na výkaly, či přímo "nehoda" na botě, v ještě horším případě na
výstroji.
V případě, že nedojde ke zlepšení, uvažujeme o instalaci kamer na místa, kde
je to opravdu nejhorší, což je především cesta k vlakové zastávce. Poté už to
nebude anonymní a budeme moci identifikovat majitele, kteří nedodržují
základní pravidla. Bude to mít negativní dopad na rozpočet, neboť každá
taková věc něco stojí, ale jiná cesta už poté není. Nechceme po majitelích nic,
co by nemělo být automatické. Svým chováním znepříjemňují pobyt venku
těm zodpovědným nebo těm, kteří vůbec žádné psy nemají.
Současně upozorňujeme majitele psů, že tito v žádném případě nesmí chodit
volně bez vodítka. Tvrzení, že ON NIC NEDĚLÁ, MAXIMÁLNĚ VÁS
OČICHÁ NEBO NA VÁS SKOČÍ opravdu neobstojí. Pokud máte psa,
musíte při jeho pohybu na veřejném prostranství respektovat základní
pravidla.
Děkujeme za pochopení, a především za dodržování zákazu volného pohybu
psů na veřejném prostranství a současně za dodržování úklidu jejich
exkrementů. Po nějaké době vyhodnotíme, zda-li se naše opakovaná výzva
ujala a situace se zlepšila, či nikoliv. Pokud ne, tak se podle toho budeme
muset zařídit.

