
   
Kulatý stůl:  Vadí Vám psí výkaly v našem městě? 

středa 21. května 2014 

17.00 – 19.00 hod., multifunkční prostor OKA-MŽIK, Osvobození 19, Litoměřice 

Zdravé město Litoměřice ve spolupráci s OPER 

z.s. připravilo pro občany Litoměřic diskuzní 

kulatý stůl k problematice pořádku ve městě, 

specializovaný na psí exkrementy. Na fórech se 

otázky spojené s čistotou veřejných prostranství 

objevují často, ověřeným problémem byly 

v roce 2013 i 2014. Občané si stěžují na častý 

výskyt psích výkalů a netolerantní chování 

některých majitelů psů, kteří si po svých 

mazlíčcích neuklízí. O těchto problémech měli 

možnost občané diskutovat přímo s odpovědnými osobami města Litoměřice, 

veterinářem, lékařskou, kynology  a dalšími spoluobčany.   

Program kulatého stolu:  

1. Úvod, představení přítomných 

2. Zodpovědnost odborů MěÚ, příspěvky hostů 

3. Anketa 

4. Diskuze 

5. Závěr – navrhovaná opatření 

Moderace: R. Munčinský 

Účast celkem: 30 osob 

K bodu 1: 

Moderátor seznámil přítomné s programem kulatého stolu a s přítomnými hosty: 

Přítomní: R. Vlčková (koordinátor ZM), K. Munčinská (OPER z.s.), K. Krejza 

(místostarosta), I. Králik (velitel MěP), P. Gryndler (odbor ŽP), J. Lachman (odbor 

správní), I. Elman (TSM), J. Knotek (zastupitel, úklidová četa), MUDr. S. Vaněk, 

MUDr. J.Skopalová 

 

 



K bodu 2: 

Zástupci města prezentovali přítomným, jaké kompetence při zajištění pořádku ve 

městě mají jednotlivé úseky.  

Technické služby města: 

- K 1. 1. 2014 je ve městě evidováno 1519 psů, spolupráce na úklidu psích 

exkrementů je s vazební věznicí – obsluha 2 vysavačů, centrum města se 

uklízí denně, je zpracován harmonogram pochůzek, někde úklid 2x týdně, 

bude zakoupen městem třetí vysavač. V létě se uklízí na chodnících a v trávě 

poblíž a sebere se cca 500 kg/měsíc, v zimě (neseká se) se uklidí 

900kg/měsíc.  

- v blízké době budou instalovány zkušebně 3 „ psí záchodky“ – v parku V. 

Havla, na Střeleckém ostrově, a v lesoparku na Mostné hoře. (před 6 lety koše 

fungovaly, ale byl problém se sáčky, kradly se – spotřeba byla 1000 sáčků 

denně) 

- na Střeleckém ostrově bude vyčleněn výběh pro volně pobíhající psy 

Odbor životního prostředí: 

- poplatek za psy nestačí na pokrytí nákladů za psy (800 Kč/pes/rok, senioři 200 

Kčúpes/rok, povinné čipy, poplatek se neplatí v roce, kdy byl pes čipován) 

- výdaje: 500 tis. Kč ročně se vybere za poplatky, 800 tis. Kč se vynaloží za 

úklid, 660 tis. ročně stojí provoz psího útulku (měsíčně odchyceno cca 15 psů) 

Městská policie:  

- není právo pokutovat pejskaře 

- pokutování není řešeno speciální vyhláškou, městská policie nemá pravomoci 

- 85% psů je čipovaných  

- 100 Kč je bloková pokuta, správní řízení do 5 tis. Kč 

Lékařka, veterinář: 

- Je potřeba zabezpečit čistotu prostranství, kde se pohybují děti a psi 

- Nutnost pravidelného odčervování psů (1 x za půl roku) 

K bodu 3: 

Členové Hynkova hravého divadla prezentovali anketu o na čistotě ve městě a 

problemace psích exkrementů, kterou natočili mezi občany Litoměřic.  

K bodu 4: 

Diskuze, návrhy na řešení: 

- Poplatek by měl být regulační a motivační, měl by být zaveden systém, kdy 

nepořádný vlastník platí větší poplatky (sledováno MěP) 



- Občan po zaplacení poplatku za psa dostane sáčky, informace, kde jsou psí 

koše a letáček (informace, kde jsou koše a co za poplatky město zaplatí) 

- Podnikatelé si mohou dát na sáčky reklamu, město ušetří 

- Udělat anketu, kde rozmístit další psí koše ve městě 

- Důležitá je motivace pejskařů, aby uklízeli 

- Poplatek zlevnit, ale jakmile je někdo přistižen, že neuklízí, poplatek se 

výrazně zvedne 

- Důležitá je osvěta, články v novinách, médiích 

- Udělat šot do regionální televize, kina 

- Umístit letáky na koše o nutnosti si po pejscích uklízet 

- Dopracovat vyhlášku, aby městská policie měla větší pravomoci 

- Inspirace v rámci Zdravých měst 

- Otázka parku Václava Havla – Měl by být zónou, kam je přístup se psy úplně 

zakázán?  

 

K bodu 4: 

Závěr: 

Nutnost osvěty:  

- články do novin (údaje: povinnost čipování psů – sleva na poplatku, možnost 

pokuty, pytlíky jako motivace uklízet a zaplatit poplatek, připomenutí zón 

volného pobíhání psů) 

- infoletáčky o placení poplatků – dostanou při zaplacení 

- uspořádat anketu: kde chybí koše všeobecně a kam koše na psí exkrementy 

- natočit videospot, který důrazně připomene nutnost úklidu a zodpovědné 

chování 

Na závěr byly rozdány dárky od sponzorů 

vylosovaným občanům, kteří na diskuzní 

stůl přišli. Během akce se podávalo 

občerstvení ve formě psích exkrementů. 

                  

 

 

Akce je součástí projektu města Litoměřice “MAESTRO“, který je podpořen z Programu 

švýcarsko – české spolupráce Ministerstva životního prostředí ČR. 

 

Zapsala: Mgr. Rita Vlčková – koordinátorka PZM a MA 21  


