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Věc: Otevřený dopis primátorovi města Zlína

Ve Zlíně 22. 11. 2019

Vážený pane primátore,
obracíme se na Vás jménem občanské aktivity I PES JE MĚSTO ZLÍN? ve věci nové vyhlášky
statutárního města Zlína č. 8 /2019 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích (dále pro
zjednodušení uváděna jako Nová vyhláška). Jsme přesvědčeni, že tato Nová vyhláška obzvláště
necitlivým způsobem narušuje současnou křehkou rovnováhu v oblasti soužití osob a psů ve zlínském
městském prostoru. Nerozumíme tomu, proč bylo třeba původní vyhlášku nahradit vyhláškou novou.
Žádná ze stran koalice aktuálně vládnoucí na zlínském magistrátu neměla toto téma ve svém
volebním programu, v celospolečenském kontextu není tato otázka nijak eskalována, nevnímáme
žádnou potřebu žádné na tématu zainteresované strany dosud uspokojivý stav regulace v uvedené
oblasti více upravovat. Ani důvodová zpráva k Nové vyhlášce nijak nespecifikuje, proč k dané regulaci
vlastně dochází, proč právě nyní a proč právě tímto způsobem. Zohledňují, zlínským zastupitelstvem
přijaté závěry, zkušenosti jiných domácích regionů, případně ve srovnatelných podmínkách
fungujících zahraničních municipalit? Nevíme a máme o tom pochybnosti.
Součástí procesu vzniku Nové vyhlášky nebyla žádná veřejná diskuse, do které by byli přizváni
zástupci chovatelů psů, kynologů, veterinářů či spolku pro ochranu zvířat. Máme obavu, že
prohlasovaná podoba Nové vyhlášky je posazena na samou hranu legislativní kompatibility
s ustanoveními zákonůč. 246 / 1992 Sb. a 166 / 1999 Sb. Jsme přesvědčeni, že počet ploch a rozloha
ploch Novou vyhláškou vymezených pro volný pohyb psů není adekvátní počtu psů ve Zlíně
přihlášených ani jejich distribuci v jednotlivých městských čtvrtích. Ani charakter některých
z vymezených ploch není pro daný účel vhodný a je pro psy a jejich chovatele mnohdy až nebezpečný
– např. prostor u ulice Podlesí I. je dlouhodobě devastován přemnoženou černou zvěří (dnes už se
reálně pohybující v bezprostřední blízkosti městské zástavby čtvrtí Nivy, Vršava, Jižní svahy); volbu
veřejného prostranství mezi ulicemi Vodní, Dlouhá a Benešovo nábřeží – úzká nudle mezi vlakovou
tratí a frekventovanou dopravní komunikací – nelze považovat za nic než za krutý a nemístný žert
navrhovatele Nové vyhlášky. Proč jsou některá veřejná prostranství (např. univerzitní park) zahrnuta
mezi zóny s úplným zákazem vstupu psů je nám rovněž záhadou.
Počet v současné době ve Zlíně přihlášených psů významně překračuje číslo 5000. To znamená, že
Nová vyhláška takto aktivně vstupuje do života více než 5000 zlínských rodin a domácností. V těchto
rodinách a domácnostech je pes důležitým stmelovacím prvkem – učí děti vztahu ke zvířatům, vede
je k zodpovědnosti a plnění pravidelných povinností a zároveň je pomáhá vracet od obrazovek
mobilních telefonů a počítačů zpět do reálného světa. Dospělým jejich čtyřnohý kamarád umožňuje
aktivním způsobem trávit volný čas a pro mnohé naše spoluobčany v pokročilejším věku je pes
nezřídka jednou z mála radostí a pevných bodů v neustále se proměňujícím a mnohdy obtížně
srozumitelném životě moderní společnosti. Pes plní výraznou socializační roli nejen mezi pejskaři
navzájem, ale i mezi pejskaři a nepejskaři. Nová vyhláška tohle vše výrazně, bezdůvodně a zbytečně

komplikuje. Život ve Zlíně tak zplošťuje a ochuzuje a její dopady s vysokou pravděpodobností budou
vyvolávat četné a zbytečné konflikty mezi ne vždy důslednými chovateli a militantními odpůrci psů.
Jistě ne všichni vlastníci a chovatelé psů ve Zlíně se chovají vždy správným způsobem. Mnohdy
nejsou ke svým spoluobčanům ohleduplní (často nesbírané psí exkrementy), někdy nedůsledně
respektují práva osob o pozornost psů nestojících (nezvládnutý pohyb volně pouštěných,
necvičených psů ve veřejném prostoru). Tyto skutečnosti ale neopravňují zastupitelstvo města Zlína
přijímat nepřiměřená represivní opatření. Dopravní inspektorát nezavře trvale pro dopravu
komunikaci, protože se na ní stala nedodržením dopravních předpisů konkrétním jedincem dopravní
nehoda. Město neomezí provoz restaurace, protože se v ní nedávno podnapil otec od rodiny a doma
poté „dělal pořádek“ a rušil noční klid. Za každý konkrétní přestupek či přečin je vždy zodpovědná
konkrétní osoba a ta nechť je za své problematické konání po právu adekvátním způsobem
potrestána. Podporujeme zpřísnění sankcí za nedodržování pravidel dobrého občanského soužití.
Základ však vidíme ve vzájemném informování, vysvětlování, výchově, porozumění a toleranci, nikoli
v rovině preventivních represí a unáhlených závěrů.
Věřte nám, pane primátore, že žádný z těchto řádků nemá jiný cíl, než vrátit Novou vyhláškou
destabilizovaný stav občanského soužití ve Zlíně zpět do rovnováhy a přispět tak k „dobrému životu
ve městě Zlíně“ pro všechny jeho obyvatele. Tyto řádky píšeme nejen jménem svým, ale především
jménem celé dnes už více než dvouapůltisícihlavé facebookové občanské komunity, kterou takto
reprezentujeme. Velmi bychom ocenili, kdyby zlínské zastupitelstvo projevilo dobrou vůli a našlo
v rozumném čase cestu, kdy bychom se v oblasti „lokální psí regulace“ dokázali vrátit do stavu před
listopad 2019. Následně pak otevřelo širokou diskusi, do které přizve zástupce všech výše uvedených
zainteresovaných skupin, kompetentní autority a inspirační informační zdroje z jiných regionů, kde
(zdá se) danou problematiku již úspěšně vyřešili. Tohle všechno pak promítlo do návrhu nové
regulace, která bude nejen rozumně vymezovat zóny s definovanými pravidly pro pohyb psů, ale
také zavazovat město, jak bude s vybranými poplatky za psy hospodařit.
Naším hlavním cílem je, abychom „do roka a do dne“ mohli na bázi celozlínského konsensu naši
občanskou aktivitu s názvem I PES JE MĚSTO ZLÍN? s oddychnutím přejmenovat na I PES JE MĚSTO
ZLÍN! a poté její aktivity pro naše potomky zaarchivovat jako úsměvnou dobovou reálii, kterou Zlín
v oblasti občanského soužití musel projit ještě 30 let po listopadu 1989.

V úctě a s pozdravem
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