MĚSTO ČESKÁ SKALICE
ZASTUPITELSVO MĚSTA
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 07/2011
o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat
Zastupitelstvo města Česká Skalice se na svém zasedání dne 2.5.2011 usnesením č. 5/II/1/V/2011
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Účelem této vyhlášky je zabezpečení veřejného pořádku, zejména ochrany bezpečnosti, zdraví
a majetku obyvatel města, a zajištění čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně.
2) Pro účely této vyhlášky se:
a) za veřejná prostranství považují všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1,
b) veřejnou zelení rozumí travnaté plochy a plochy s parkovou úpravou přístupné každému bez
omezení,
c) vodítkem rozumí prostředek uzpůsobený k vedení psa nebo jiného zvířete,
d) za psa zvláštního určení považuje pes lovecký2, slepecký, zdravotnický, záchranářský, asistenční,
služební pes policie3,4 a ozbrojených sil5,6,
e) ostatním zvířetem rozumí jiné chované domácí, exotické nebo hospodářské zvíře.

Článek 2
Rozsah působnosti
Tato vyhláška je závazná pro všechny chovatele psů i jiných zvířat, jakož i pro všechny osoby, kterým
je pes nebo jiné zvíře svěřeno nebo které ho doprovází (dále jen „chovatel“). Pokud chovatel svěří psa
nebo jiné zvíře do péče jiné osoby nebo nezletilé osoby, vztahují se na něho i nadále povinnosti
stanovené touto vyhláškou.

Článek 3
Pravidla pro pohyb psů a jiných zvířat na veřejném prostranství
1) Přivádět nebo přinášet psy a jiná zvířata na květinové záhony, plochy a okolí pomníků, kašen,
na sportoviště a dětská hřiště v rámci veřejných prostranství je zakázáno Tato místa jsou
označena piktogramy, jejichž podoba je znázorněna v příloze č. 1 vyhlášky.
2) Na veřejném prostranství musí být pes nebo jiné zvíře doprovázeno jeho chovatelem.
3) Chovatel je povinen na veřejném prostranství vymezeném v příloze č. 2 vyhlášky vést psa
na vodítku. Přitom je povinen dbát toho, aby vodítko nebylo překážkou volného pohybu chodců,
osob na invalidním vozíku, cyklistů či kočárků.

1

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
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zákon č.273/2008 Sb., o Policii České republiky
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zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
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zákon č.124/1992 Sb. o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů
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zákon č.219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
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4) Chovatel, který má na území města trvalý pobyt, je povinen mít na veřejném prostranství psa vždy
označeného platnou evidenční známkou vydanou příslušným úřadem. Tato známka nesmí být
přenášena na jiného psa a při její ztrátě, zničení či odcizení musí tuto skutečnost chovatel
neprodleně oznámit úřadu, který známku vydal a současně požádat o vydání nové známky. Toto
neplatí v případě, že pes je opatřen identifikačním čipem.
5) Chovatel je povinen neprodleně odstranit nečistoty (exkrementy) způsobené psem nebo jiným
zvířetem.
6) Chovatel je povinen zabezpečit prostor, pozemek, budovu nebo zařízení, kde je pes nebo jiné zvíře
chováno, tak, aby bylo účinně bráněno psu nebo jinému zvířeti tyto prostory opustit.
7) Touto vyhláškou nejsou dotčeny práva a povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy7.

Článek 4
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních právních předpisů8.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2006 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
ze dne 30.1.2006.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 23.5.2011.

…………………………………
Tomáš Hubka
starosta města

………………………………..
Ing. Josef Daňsa
místostarosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
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Např. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č.114/1992 Sb., o ohraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
8
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Komentář
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Příloha č. 1

Podoba piktogramu, který označuje zákaz přivádět nebo přinášet psy a jiná zvířata na
veřejné prostranství
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Příloha č. 2

Mapa s vymezeným veřejným prostranstvím, na kterém je chovatel povinen vést psa na
vodítku.
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Komentář:
1) Pohyb a venčení zvířat na vodítku je možný na veřejných prostranstvích dle mapy, která je
přílohou č.2 této vyhlášky.
2) V rámci veřejného prostranství není možno venčit nebo pohybovat se zvířaty, byť i na
vodítku, na místech, která jsou označena piktogramem, který je vyobrazen v příloze č. 1.
3) Zvířecí exkrementy je chovatel po zvířeti povinen odstranit z veřejného prostranství
neprodleně, do s sebou přineseného sáčku.
4) Sáčky je možno bezplatně vyzvednout na přepážce městského úřadu.
5) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje dle zvláštních právních
předpisů (zákon č.200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů)
-

§ 46/2 přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností
stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich
samostatné působnosti

-

Sankce, které je možno uložit za porušení těchto povinností
1) Ve správním řízení do výše 30 000,- Kč (§ 13/1 a §46/3)
2) V příkazním řízení do výše 4.000,- Kč (§13/2)
3) V blokovém řízení do výše 1.000,- Kč (13/2)
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