OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
města Strakonice
č. 2/2013,
kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejném prostranství
ve městě Strakonice
Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 11.9.2013 usnesením
č. 573/ZM/2013 usneslo vydat v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 246 / 1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Do samostatné působnosti města Strakonice patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu
města a jeho občanů včetně možnosti stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném
prostranství. Volný a nekontrolovaný pohyb psů na veřejném prostranství je považován za
nežádoucí stav z důvodu bezpečnosti a zdraví občanů, udržování čistoty a ochrany životního
prostředí ve městě. 1)
Článek 2
Vymezení základních pojmů
Veřejným prostranstvím pro účely této obecně závazné vyhlášky ( dále jen „vyhláška“) se
rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení a sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru.
Držitelem zvířete se rozumí osoba ( fyzická nebo právnická ), která má v péči, na starost či
v daném okamžiku pod kontrolou zvíře bez ohledu na skutečný vlastnický vztah (vlastník,
držitel, pečovatel )
Volný pohyb psa se rozumí pohyb psa bez vodítka na veřejném prostranství a to pod
kontrolou nebo dohledem osoby
Vodítko je prostředek uzpůsobený k vedení psa, který musí být při míjení s jinou osobou
nebo zvířetem zajištěn proti prodloužení.
Náhubek je prostředek způsobilý k zajištění mordy psa, sloužící jako prevence před
pokousáním.
Evidenční známka - prostředek sloužící k jednotné identifikaci psa
Ovladatelný pes – je takový pes pod přímým dohledem vlastníka či držitele, který
uposlechne jeho pokynů
Článek 3
Závaznost vyhlášky
Tato vyhláška je závazná pro osoby, které jsou vlastníky psa nebo další osoby, kterým pes byl
svěřen ( dále jen „držitel“), mající na území města Strakonice trvalé bydliště nebo se na
území města zdržují.

Článek 4
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Je zakázáno přinášet, nebo přivádět psy na plochy určené ke hraní dětí, která jsou veřejným
prostranstvím a na další prostranství, která jsou označena piktogramem s přeškrtnutým psem
(příloha č. 1).
2) Na určených místech veřejných prostranství je povinen držitel vést psa na vodítku.
Vymezené plochy jsou uvedeny v příloze č. 2 ( hranice pozemků ) a v příloze č. 3 ( grafické
znázornění ), které jsou nedílnou součástí této vyhlášky.
3) Na veřejných prostranstvích, kde dochází k soustředění lidí ( sportovní akce, kulturní akce,
soutěže, pivovarská pouť, Václavská pouť apod. ) je povinen držitel vést psa na vodítku a
opatřeného náhubkem.
4) Držitel je dále povinen opatřit psa náhubkem a řádně zabezpečit proti úniku v případech
nezbytného krátkodobého opuštění zvířete na veřejném prostranství z důvodu zajišťování
osobních záležitostí.
5) Povinností držitele je kontrolovat pohyb psa, aby nedošlo k obtěžování jiné osoby či
zvířete.
6) Opatřit psa náhubkem při pohybu na veřejném prostranství je povinností držitele vždy
v případě, že se jedná o špatně ovladatelného psa.
7) Držitel je povinen opatřit psa při pohybu ne veřejném prostranství evidenční známkou,
která je vydána Městským úřadem Strakonice po přihlášení psa, nebo evidenční známkou
vydanou správcem poplatku, kde je pes přihlášen, pokud mu byla taková dána. Případně může
mít evidenční známku držitel při venčení psa u sebe.
8) Od povinností stanovených touto vyhláškou jsou osvobozeny osoby doprovázené vodícími
a asistenčními psy. Osvobozeny jsou dále osoby se psy služebními a záchranářskými ze strany
Policie ČR, HZS a ostatních složek integrovaného záchranného systému.
Článek 5
Prostory pro volný pohyb psů
Volný pohyb psů ve městě je možný na ostatním veřejném prostranství mimo prostory
uvedené v článku č. 4 této vyhlášky.
Článek 6
Sankce
1) Dodržování této vyhlášky kontroluje Městská policie Strakonice.
2) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout dle
zvláštních právních předpisů.2)

Článek 7
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší čl. 4 "Stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství"
vyhlášky č. 9/2006 o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města ve znění
vyhlášky č. 11/2012 a vyhláška č. 11/2012 ze dne 12.12.2012.
Článek 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

……………………..………….
Mgr. Ing. Pavel Vondrys v.r.

……………………..………….
Ing. Pavel Pavel v.r.

vyvěšeno:
sejmuto:

1/ Povinnost odstraňovat psí exkrementy vyplývá z úpravy v občanském zákoníku v § 415, 420 a 442 a nedodržení této povinnosti je
možno postihnout jako přestupek proti veřejnému pořádku dle § 47 zákona č. 200 / 1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
2/ zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném. znění, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 (prostranství označena piktogramem)
-

Keřový a trvalkový záhon ve východní části Rennerových sadů /mezi chodníkem a zdí/

-

Parčík Na Dubovci

-

Parčík za hradním příkopem

Příloha č. 2 (hranice pozemků)
I. lokalita - střed města
ulice Mírová
ulice Bavorova
ulice Velké Náměstí
ulice U Sv. Markéty
ulice Palackého náměstí
ulice Tržní
ulice Ellerova
ulice Husova

II. lokalita - sídliště Mír, Podskalí
ulice Katovická
ulice Obránců míru
ulice Kosmonautů
Podskalí k domu č.p. 247

III. lokalita - hrad, most J. Palacha
ulice Pod Hradem
hradní areál
most J. Palacha

IV. lokalita – prostory nádraží
ulice U nádraží
ulice Textiláků
ulice Dopravní
podél čerpací stanice
ulice Nádražní

V. lokalita - Sídliště 1. Máje
ulice Lidická
ulice 1. máje

VI. lokalita – sídliště Stavbařů
ulice Bezděkovská
ulice Alf. Šťastného
ulice Podsrpenská
ulice Ellerova
cyklostezka kolem řeky Otavy

VII. lokalita – sídliště Šumavská
ulice Povážská
ulice U Zahrádek
ulice Ptákovická
ulice Nad Školou

VIII. lokalita - Jezárky
ulice Mikuláše Alše
ulice Rybniční
chodník okolo ZŠ
ulice Jezerní
ulice Leknínová
ulice Vodní

IX. lokalita - Arch. Dubského
ulice Plánkova
ulice Krále Jiřího z Poděbrad
ulice Zvolenská
ulice Arch. Dubského

Příloha č. 3 (grafické znázornění)

I. LOKALITA NÁMĚSTÍ

II. LOKALITA SÍDLIŠTĚ MÍR, PODSKALÍ

III. LOKALITA HRAD

IV. LOKALITA NÁDRAŽÍ

V. LOKALITA SÍDLIŠTĚ 1. MÁJE

VI. LOKALITA SÍDLIŠTĚ STAVBAŘŮ

VII. LOKALITA ŠUMAVSKÁ

VIII. LOKALITA JEZÁRKY

IX. LOKALITA ARCH. DUBSKÉHO

