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Provozní řád hřiště pro psy: 
 
1.  Před vstupem na hřiště pro psy je každý návštěvník povinen se s tímto provozním řádem 
seznámit. 
 
2. Vstup do prostoru hřiště pro psy je na vlastní nebezpečí. 

3. V prostoru hřiště je zakázáno: 

- donášet a konzumovat alkohol, kouřit, požívat návykové látky 

- donášet hořlaviny, výbušniny, jedovaté látky, nože, zbraně a jinak nebezpečné předměty 

4. V prostoru hřiště se psi mohou pohybovat volně bez náhubku a vodítka. Při větším počtu 
psů se doporučuje použití náhubku. 

5. Za chování svého psa máte po celou dobu návštěvy hřiště zodpovědnost. Pes musí být 
socializovaný a nesmí být agresivní k lidem ani ostatním psům. Pokud sem jdete 
socializovat, nepouštějte psa na volno. 
 
6. Pes navštěvující psí hřiště musí mít platná veškerá očkování a měl by být i pravidelně 
odčervován. 
 
7. Uklízejte po svém psovi. Stejně jako kdekoli jinde na veřejném prostoru, i zde 
vždy po svém psovi ukliďte exkrementy a vhoďte do odpadkového koše. Dodržujte slušné, 
bezpečné a hygienicky nezávadné chování. 
 
8. Do prostoru hřiště rozhodně nevoďte hárající fenu. Její přítomnost by mohla 
ostatní psy rozptylovat a mohla by být i důvodem psí rvačky. 
 
9. Nenoste si s sebou svačinu. Jídlo by opět mohlo ostatní psy rozptylovat, vést je 
k nežádoucímu chování. V nestřeženém okamžiku by vám ho mohli ukrást, což by mohlo 
vést i k jejich zdravotním problémům (například u alergických psů, 
cukrovkářů). 
 
10. Nevoďte s sebou malé děti a nevozte kočárky.  Ostatní psi na hřišti nemusejí být na děti 
zvyklí, mohou vůči nim vykazovat strach nebo agresi. V zápalu hry mohou psi dítě lehce 
srazit nebo jinak zranit. 
 
11. Vždy mějte po ruce vodítko. Nikdy nevíte, kdy se dva psi nepohodnou a budete 
toho svého muset rychle ovládnout a odvézt. Nehledě na možné situace, 
kdy na hřiště přijde nesocializovaný nebo neovladatelný pes. 

12. Pokud vidíte, že člověk se svým psem cvičí poslušnost nebo nějaký sport, nenechte 
svého psa je obtěžovat. 

13. To samé platí, pokud jste na hřišti a na překážce někdo cvičí. Počkejte, až dráhu nebo 
překážku docvičí, než ji začnete používat sami. A nenechte svého psa, aby je při tréninku 
rušil. 



14. V případě zjištění poškození nebo závad hřiště neprodleně kontaktujte provozovatele: 

Technické služby města Přerova s. r. o., Na Hrázi 3165/17, Telefon: 581291111 

Správce parku Michalov: 724085143 
 
15. Důležitá telefonní čísla: 
 
Záchranná služba: 155 

Městská policie: 156 

Policie: 158 

Hasiči: 150 

Tísňové volání: 112 


