MĚSTYS STRUNKOVICE nad BLANICÍ
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysu
Strunkovice nad Blanicí
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí na zasedání dne 16. června 2010 se usneslo
vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku):

Čl. 1
Základní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů, hospodářských zvířat a
zvířat chovaných v zájmových chovech na veřejném prostranství a některé povinnosti osob,
které tato zvířata doprovází.

Čl. 2
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou 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.

Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů
(1)

(2)
(3)

Na veřejných prostranstvích v zastavěném území městysu, která jsou vymezena
v příloze č.1 této vyhlášky, je umožněn pohyb psů pouze na vodítku. Splnění této
povinnosti zajišťuje osoba, která psa doprovází.
Pro volné pobíhání Městys vymezuje prostory, které se nacházejí vně veřejného
prostranství vyznačeného v příloze č. 1.
Osoba, která psa doprovází je povinna:
a) zabezpečit, aby byl pes při pohybu na veřejném prostranství označen evidenční
známkou, vydanou zdarma úřadem Městysu Strunkovice nad Blanicí.
b) mít psa při volném pobíhání v prostorech uvedených v odst. 2 pod trvalou
kontrolou nebo dohledem,
c) neprodleně odstranit znečištění (např. tuhý exkrement) způsobené psem na
veřejném prostranství,
d) zabránit vstupu psa na zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti, která jsou
označena nápisem „Zákaz vstupu se zvířaty“

1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Čl. 4
Pravidla pro pohyb zvířat v zájmovém chovu a hospodářských zvířat
(1)

(2)
(3)

Na všech veřejných prostranství v zastavěném území městysu se zakazuje volný pohyb
hospodářských zvířat2 a zvířat v zájmovém chovu3. Volným pohybem hospodářských
zvířat po veřejném prostranství se rozumí jakýkoliv pohyb po veřejném prostranství bez
dohledu doprovázející osoby.
Je zakázáno vstupovat s těmito zvířaty na zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti,
která jsou označena nápisem „Zákaz vstupu se zvířaty“.
Osoba, která zvíře doprovází je povinna neprodleně odstranit nečistoty (výkaly apod.)
způsobené zvířetem na veřejném prostranství.

Čl. 5
Dohled a sankce
(1)
(2)

Porušení této obecně závazné vyhlášky může být postihováno podle zvláštních
předpisů.4
Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky, jakož i opatření k nápravě
zjištěných nedostatků provádí úřad Městyse Strunkovice nad Blanicí.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
(1)
(2)

Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti vyplývající ze zvláštních právních
předpisů.5
Tato vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití podle zvláštních předpisů6
a dále na psy určené k doprovodu nevidomých osob.

podle § 3 písm. d) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákona na ochranu zvířat“) se hospodářským zvířetem rozumí zvíře chované pro produkci živočišných
produktů, vlny, kůže nebo kožešin, popřípadě pro další hospodářské nebo podnikatelské účely, zejména skot,
prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve
farmovém chovu a ryby, včetně zvířat produkovaných jako výsledek genetických modifikací nebo nových
genetických kombinací
3
podle § 3 písm. e) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů se
zvířetem v zájmovém chovu rozumí zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď
chované v prostorách k tomu určených nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti
člověka, nebo zvíře sloužící člověku jako jeho společník
4
např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů
5
např. zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů; zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů; zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
zák. č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů;
§ 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat – „Každý je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené
podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo
k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti úniku zvířat.“
§ 11 odst. 2 zákona na ochranu zvířat – „Chovatel je povinen učinit opatření nezbytná pro zabránění úniku
hospodářských zvířat“
6
např. zákon č. 283/1991 Sb. o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů
2

Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. července 2010.

.....................................
Rudolf Toušek
místostarosta

Vyvěšeno dne:17.6.2010
Sejmuto dne:

.....................................
Ing.Karel Matějka
starosta

