PETICE
ze dne 2. 2. 2020
proti radikálnímu omezování pohybu psů po městě Zlíně
zakotvenému ve vyhlášce města Zlína č. 8/2019 („Vyhláška“)
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Adresovaná: Ministerstvu vnitra České republiky, odboru dozoru a kontroly veřejné správy a kanceláři
Ministra vnitra
My, níže podepsaní občané města Zlína, tímto podáváme k Ministerstvu vnitra České republiky
tuto petici, neboť zásadně nesouhlasíme s omezováním pohybu psů po městě Zlíně, které bylo
zakotveno ve Vyhlášce města Zlína č. 8/2019.
Za účelem zajištění práv chovatelů psů ve městě Zlíně jsme navíc založili občanskou aktivitu s názvem
„I pes je město Zlín“ („Občanská Aktivita“), která se snaží hájit zájmy majitelů psů ve městě Zlíně
(kterých je přes 5 000). Další informace o Občanské aktivitě jsou dostupné na jejích webových
stránkách https://www.ipesjemestozlin.cz/ a na facebookovém profilu htps://www.facebook.com/groups
/2453285924928617/, který čítá přes 3600 členů.
Omezení pohybu psů na základě Vyhlášky jsou totiž dle názoru Občanské Aktivity ve zjevném rozporu
s následujícími předpisy:
s ustanovením § 4 a § 13 zákona č. 246/1992 Sb., zákon České národní rady na ochranu
zvířat proti týrání, v platném znění;
ii) s ustanovením § 10 a § 34 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), v platném
znění;
iii) s ustanovením čl. 11 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 Listiny základních práv a svobod;
i)

a to především proto, že Vyhláška radikálním a nezákonným způsobem omezuje pohyb psů po
veřejných prostranstvích města Zlína, když zejména v centru města de facto zcela znemožňuje tam
žijícím majitelům, ale i všem ostatním chovatelům psů, vstup se psy na veřejná prostranství a do
parků.
Apelujeme tímto na Ministerstvo vnitra a odbor dozoru a kontroly veřejné správy, aby došlo
k řádnému přezkumu Vyhlášky města Zlína a k okamžitému pozastavení její účinnosti, neboť se
domníváme, že je z několika důvodů nezákonná a není v souladu s výkladovými stanovisky
Ministerstva vnitra týkajícími se pravidel omezování pohybu psů a ani s judikaturou Ústavního
soudu vztahující se k omezování pohybu psů na základě obecně závazné vyhlášky.
Za petiční výbor ve Zlíně dne 2. 2. 2020:
Petra Benešová
Eva Sýkorová
Ondřej Sýkora
Michal Gaja
¨
Při jednání se státními orgány je kterýkoliv člen petičního výboru oprávněn zastupovat petiční výbor.

