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PROVOZNÍ   ŘÁD KOTCŮ 
                             
Kotce jsou v majetku Kynologického klubu  Zetor Brno z.s. v počtu 14. 
 
Poslání kotců:  
Celoroční ustájení psů v majetku jednotlivých aktivních členů KK Zetor Brno, kteří  
zajišťují akce a provoz  klubu a areálu. 
 
Kotce neslouží pro ustájení psů za účelem hlídání psů nečlenů (hotelový typ  
k  dosažení zisku apod.).  
 
Výjimka č.1: V odůvodněných případech, krátkodobě - zejména v případech starších  
osob (v minulosti aktivních členů KK Zetor), kteří se již nemohou ke svému stáří 
nebo zdravotnímu stavu o své zvíře postarat. Toto lze pouze po domluvě 
s konkrétním členem, který se bude o toto zvíře starat.  
Výjimka č. 2: Krátkodobé ustájení - bývalí aktivní členové, sponzoři s vazbou na klub. 
Výjimka č. 3: Po dobu smluvního výcviku instruktorem s platnou Smlouvou na dané 
období za poplatek 50,- Kč/den na základě oznámení vedení KK Zetor z.s.. 
 
Každý ustájený pes musí mít doklad o řádném očkování. 
 
Kotce musí být denně čištěny: 

- spláchnuty vodou 
- exkrementy vynášeny do jímky 

 
Zásady: 

- v kotcích nesmí být uloženo žádné krmivo mimo denní krmnou dávku 
- majitel psa je povinen se denně o psa postarat, vyvenčit ho (je možný 

i domluvený záskok)  
- v kotcích je zákaz kouření  
- zakazuje se blízko kotců  střílet a rušit ustájené psy 
- stávající roční platba za kotec (12 x 100,- Kč) je splatná do konce prvního 

čtvrtletí daného roku 
- v zimním období je odpojena venkovní voda 
- kotce jsou přístupné celodenně; majitel psa je povinen po příjezdu a po 

odjezdu uzamknout vstupní branku 
- ve stanoveném termínu, je psovod povinen kotec vybílit a vydesinfikovat  
- porušení pravidel Provozního řádu kotců KK Zetor povede ke zrušení 

pronájmu 
 
 
Tento PŘ je závazný pro všechny  nájemce  kotců s platností od 1. listopadu 2015 
 

 
Dana Lišková 

Za spolek KK Zetor Brno 


