Povinnosti dritele psa
Stane-li se ob!an majitelem a dritelem psa, mnohdy si ani neuv"domuje do jakého
mnoství práv a povinností vstupuje. Dritel psa má právo psa nejen vlastnit a nakládat
s ním, ale i povinnosti vymezené p!edevím Ob"anským zákoníkem, p!edpisy o chovu a
drení ps# a obecn$ závaznými vyhlákami obce.
Dritel psa je povinen zajistit, aby pes nad míru p#im"#enou místním pom"r$m
neobt$oval sousedy prachem, hlukem ( soustavným t"káním, vytím a jinými psími
projevy), pachy a výkaly. Dále nesmí dopustit, aby pes v jeho vlastnictví vnikl !i dokonce
soustavn" vnikal na cizí pozemky.
K dalím základním povinnostem dritele psa pat#í dát ho o"kovat proti vzteklin$
(pop#ípad" dalím onemocn"ním) a p!ihlásit psa do evidence a to na správním odboru
M$Ú Úvaly, kde sou!asn" obdrí eviden!ní známku, kterou psa ozna!í. Ztrátu nebo odcizení
známky je povinen oznámit do %5 dn$ tamté. Zárove& mu vzniká povinnost platit ze psa
starího t#ech m"síc$ místní poplatek.
Na ve!ejných prostranstvích je vlastník povinen vodit psa na vodítku, zamezit
jeho volnému pobíhání tam, kde by mohlo dojít k ohroení zdraví "i poruení
hygienických p!edpis#. Povinností vlastníka je i odstranit psem zp#sobenou ne"istotu 
exkrementy.
Dojde-li k setkání s voln" pobíhajícím psem:
V p#ípad", e se jedná o psa, který je zjevn" mimo dosah svého majitele, je nutno se obrátit
na M$Ú Úvaly, správní odbor,( p!ípadn$ Policie %R ) kde po prov"#ení situace a zjit"ní
zda uvedený pes není majitelem poh#eován, je kontaktována smluvn" zajit"ná odchytová
sluba. Pes je následn" umíst"n v útulku v Lysé nad Labem. Vzhledem k tomu, e náklady
spojené s odchytem a umíst"ním psa v útulku jsou vysoké , upozor&uji dritele voln$
pobíhajících ps#, e tito budou d#sledn$ zji'ováni a náklady spojené s odchytem a
umíst$ním v útulku jim budou dány k úhrad$.
Výe uvedené informace by m"ly p#isp"t k obecné informovanosti. V"#ím, e zejména
dritelé ps$ si uv"domí, e mnohdy jejich  milá!ci  , a! oni sami to takto nevnímají,
obt"ují okolí. Domnívám se, e sta!í málo a mohou svého pejska v jeho konání usm"rnit.
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