Vážení spoluobčané,
hned v úvodu tohoto sloupku bych chtěla poděkovat všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky, jež se v
našem městě uskutečnila 9. ledna, a jíž za pomoci žáků a učitelů z naší základní školy zorganizovala
Farní charita Česká Lípa. Výtěžek ze sbírky bude použit na další provoz služby Sociální automobil,
který sváží zdravotně handicapované děti ve školní dny do škol a zpět.
O následujícím tématu jsme v našem zpravodaji sice již psali, nicméně považuji za důležité si jej
připomenout. Týká se obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 O zabezpečení čistoty veřejných prostranství
při pohybu psů a jiných zvířat a stanovení pravidel pro pohyb psů a jiných zvířat na veřejných
prostranstvích. Každý držitel zvířete by měl znát několik zásadních bodů vycházejících z této vyhlášky.
Jedním z oněch bodů je povinnost držitele zajistit, aby zvíře žádným způsobem neznečišťovalo veřejné
prostranství a pokud se tak přeci jen stane, měl by neprodleně každé znečištění odstranit. K tomu
bohužel v minulosti často nedocházelo a mnohé uličky byly až neúměrně zaneseny psími exkrementy,
jejichž úklid pak museli provézt pracovníci na veřejně prospěšné práce. Vyhláška rovněž říká, že ten,
kdo psa vede nebo doprovází na veřejném prostranství v intravilánu města, je povinen mít psa řádně
uvázaného na vodítku. Ve větších městech je toto již řadu let samozřejmostí. Důvodů, proč by lidé měli
vodit své psy na vodítku je hned několik. Jednak se tak dá zabránit střetu s ostatními psy, vběhnutí psa
do vozovky, ale především nemohou psi ohrozit kolemjdoucí občany. Právě obavy z volného pohybu
některých psů, především pak větších ras, byly v minulosti častými podněty ze strany občanů, kteří se
na městský úřad obraceli se svými obavami. Zmíněná vyhláška přesně stanovuje, na kterých místech,
respektive veřejných prostranstvích či zařízeních města sloužících potřebám široké veřejnosti, jsou
držitelé psa povinni zamezit jeho pohybu. Těmito místy jsou: park na Masarykově náměstí, park před
nákupním střediskem v Dubé, dětské hřiště u základní školy v Dlouhé ulici, dětské hřiště za
autobusovým nádražím v ulici Malá Strana, dětské hřiště v areálu mateřské školy v Luční ulici,
sportoviště (školní fotbalové hřiště) v ulici Malá Strana a areál Autokempu Dubá – Nedamov.
Nedodržením vyhlášky se občané vystavují nebezpečí finančního postihu, neboť na její nedodržení lze
pohlížet dvěma způsoby. Buď jako na přestupek proti pořádku v územní samosprávě podle § 46 odst. 2
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, přičemž komisí pro projednávání přestupků Města Dubá může
být držiteli zvířete udělena pokuta do výše 30 tisíc Kč nebo jako na přestupek pro porušení § 27odst. 2
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kdy chovatel zvířete se dopustí přestupku tím, že
neučiní opatření proti úniku zvířete. Za tento přestupek mu může být udělena pokuta do výše 50 tisíc
Kč, přičemž k projednání těchto přestupků a správních deliktů je příslušný Městský úřad Česká Lípa.
Všichni mi jistě dáte za pravdu, že nejdůležitější je zajistit bezpečí pro občany i návštěvníky města a
také zamezit nepříjemnému znečišťování veřejných prostranství. Tato vyhláška nabyla účinnosti v září
loňského roku, proto věřím, že i ti pejskaři, kteří byli zvyklí chodit po výše vyjmenovaných lokalitách
se svými psy, aniž by je měli na vodítku, si již zvykli své psy uvazovat. Připomínám, že celé znění
vyhlášky je zveřejněno na internetových stránkách města www.mestoduba.cz.
Za připomenutí stojí i další obecně závazná vyhláška, která nabyla účinnosti rovněž loni v září, a to
vyhláška č.2/2014 O zákazu kouření na některých místech na území města Dubá. Smyslem této
vyhlášky je ochránit děti a mládež před negativními dopady pasivního kouření, ale také omezit
negativní příklad kouření a zajistit tak ochranu zdraví osob. Zákaz kouření se v tomto případě vztahuje
na veřejně přístupná dětská hřiště a sportoviště, a to na hřiště v Dlouhé ulici u základní školy, na dětské
hřiště za autobusovým nádražím na Malé Straně, stejně tak i na sportoviště na Malé Straně a na hřiště v
areálu mateřské školy v Luční ulici.
Zima je prozatím mírná a nedává o sobě příliš vědět, což na jednu stranu sice možná mrzí děti, které si
nemohou naplno užívat oblíbených zimních radovánek, ale na druhou stranu to všem obcím a městům
přináší podstatnou úsporu financí, které by jinak musely vynaložit na zimní údržbu. Doufejme tedy, že
nám počasí zůstane i nadále nakloněno a zbytek letošní zimy bude stejně mírný jako její dosavadní
průběh. Přeji vám teplotně příznivý únor a předškoláčkům, kteří se chystají k únorovému zápisu do
první třídy na naší základní škole přeji, ať si svůj první velký životní krok užijí a hravě si poradí se
všemi úkoly, které na ně při zápise čekají.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

