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VÝBĚH PRO PSY
Provozní řád
Provozovatel: TS Luhačovice
Zřizovatel: Město Luhačovice

Osoba odpovědná za stav a provoz
Dostálková Anna ,tel.: 577 133 026
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Výběh je určen výhradně pro majitele psů a jejich psy.
Oplocená část je určena pro volné vyžití a výcvik psů
Venkovní část okolo oplocení je určena pro venčení psů
Celý pozemek je pronajat Městem Luhačovice. Zřízení odsouhlasilo zastupitelstvo a RML
Překážky a výbava je uživatelům k dispozici zdarma
Uživatelé neničí zařízení a udržují čistotu jak v prostoru (odpadky včetně hromádek po vlastním psovi) tak
na překážkách
7. Při vstupu do areálu zkontrolujte prosím uzavření branky – předejdete tak nekontrolovanému vyběhnutí
psa.
8. Soupis vybavení:
a) oplocení v=125 cm , 2 branky, délka oplocení
210 m , sloupky 70 ks
b) překážky - přeskok (kůly)
3x
c) rampa s rámem+ seskok
1x
d) rampa+seskok
1x
e) tunel
1x
f) zástěna
2x
g) lavice v=80 cm
1x
h) slalom
1x
i) pranýř
1x
j) lavice v=120 cm
1x
k) houpačka
1x
l) překážky (přeskok) malé,kuláče
3x
m) lavičky
10x
n) úvazek na psy
1x
o) odpadkový koš na psí exkrementy
1x
p) odpadkový koš – odpadky
1x
q) nástěnka - skříňka
1x
r) směrníky – šipky
2x
s) místní označení – „Výběh pro psy)
1x
9. Vlastník psa (průvodce) vstupuje a využívá zařízení na vlastní nebezpečí
10.Případné závady,škody a poškození hlaste prosím na dispečink TS č.tel.:577131287,popř.na
www.tsluhacovice.cz , kde máme kontaktní schránku
11.Do areálu je zakázán vjezd jízdních kol a ježdění na ploše výběhu.
12.Poškození výbavy, zařízení bude postihováno ve správním řízení s náhradou škody
13.Respektujte prosím pokyny pracovníků TS a Městské policie.
14.Svého psa do výcviku nenuťte, veďte ho po překážkách na které stačí.
15.Trpělivým přístupem a vedením dosáhnete dobrých výsledků, zlepší se schopnosti i i kondice nejen Vašeho
psa , ale i Vás.
16.Areál je udržován TS – středisko Zeleně. Trávník je sečen podle potřeby
17.Překážky a mobiliář , včetně oplocení udržují TS – středisko Služeb
Přeji Vám příjemné chvíle a vyžití v tomto prostoru
Luhačovice: 24.10.2005

ing.Jordák František
ředitel TS

