
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č.  9 /2006

o  veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města

Zastupitelstvo  města  Strakonice  se  na  svém  zasedání  dne  13.12.2006  usnesením 
č.13/ZM/2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a c) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) v platném znění, § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, v platném znění, § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a v souladu s § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou 
vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1
Základní ustanovení

1) Předmětem úpravy této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhláška) je zajištění veřejného 
pořádku a čistoty v obci, ochrana životního prostředí  a stanovení pravidel pro pohyb psů.

2) Za území města Strakonice se pro účely  této vyhlášky považují katastrální území Dražejov 
u Strakonic, Hajská, Modlešovice, Nové Strakonice, Přední Ptákovice, Strakonice, Střela. 

                                                              ČÁST DRUHÁ
VEŘEJNÝ POŘÁDEK

Čl.2
Užívání veřejného prostranství

Vymezení pojmů
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 prostoru.1

1. Každý má právo užívat veřejné prostranství způsobem obvyklým. 

2. Užívání jiným než obvyklým způsobem, stejně tak užívání k jinému než určenému účelu, 
podrobně upravují obecné zákonné předpisy.2 

3.Vylepovat  (umisťovat)  plakáty  a  reklamní  tiskoviny  lze  na  veřejných  prostranstvích  ve 
vlastnictví města pouze na místech k tomu určených.

4. Na veřejném prostranství ve vlastnictví města Strakonice je zakázáno stanovat, vyjma míst 
k tomu určených. 

5. Zakazuje se rozdělávat ohně na veřejném prostranství ve vlastnictví města bez souhlasu 
Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí  (nevztahuje se na veřejná tábořiště).



-----------------------------
 § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
2 např. § 4 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o místních komunikacích 
v platném znění

Čl. 3
Noční klid

Vymezení pojmů

Veřejný pořádek ve městě (noční klid) –  je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití 
občanů i návštěvníků města, uplatňování jejich práv, ochranu majetku a ochranu zdraví. Jeho 
nedílnou součástí je i noční klid. 

Za dobu nočního klidu se považuje doba od 2200 do 0600 hodin.

Čl. 4
Stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství

Vymezení pojmů
Držitel zvířete –  osoba (fyzická nebo právnická),  která má v péči,  na starosti  či  v daném 
okamžiku pod kontrolou zvíře  bez  ohledu na skutečný vlastnický vztah (vlastník,  držitel, 
pečovatel)
Volné  pobíhání  psa  na  veřejném  prostranství  –  se  rozumí  pohyb psa  bez  vodítka  na 
veřejném prostranství 
Vodítko – prostředek uzpůsobený k vedení psa, který musí být při míjení s jinou osobou nebo 
zvířetem zajištěn proti prodloužení
Služební, bojová plemena a jejich kříženci  - viz příloha k vyhlášce
Náhubek - prostředek způsobilý k zajištění mordy psa, sloužící jako prevence před 
pokousáním

1.  Na veřejných prostranstvích se psi mohou pohybovat pouze  v doprovodu osoby.
Psi, patřící mezi služební, bojová plemena nebo jejich kříženci (viz příloha), musí mít vždy 
funkční náhubek.

2.  Na  následujících  veřejných  prostranstvích  -  střed  města  (Velké  náměstí,  Palackého 
náměstí),  Podskalí,  hradní  areál,  prostor  před  letním  kinem,  areál  autobusového  a 
vlakového nádraží,  sídliště  ve městě  -   Sídliště  1.máje,  sídliště  Mír,  sídliště  Stavbařů, 
sídliště  Šumavská,  Rennerovy  sady  -   se  psi  mohou  pohybovat  pouze   na  vodítku 
v doprovodu osoby, 

3. Za dodržování stanovených pravidel pro pohyb psů  odpovídají držitelé psů.

4. Zákaz vstupu se psy na dětská hřiště, pískoviště a sportoviště (popř. jejich vnášení na tato 
místa) upravuje provozní řád.



5. Je zakázáno přinášet nebo přivádět psy na plochy určené k hraní dětí, která jsou veřejným 
prostranstvím a na další prostranství, která jsou označena piktogramem s přeškrtnutým psem. 

6.V případě zjištění volného pohybu psa na území města provede osoba, jíž byl povolen 
výkon činnosti podle zvláštního předpisu 3  odchyt psa  a umístí jej do útulku. 

                         

----------------------  
3   - § 42 zákona č. 166/99 Sb. v platném znění  

Čl. 5
Užívání zařízení obce

1.Každý občan je povinen dbát zejména na to, aby zabezpečovací a obslužná zařízení (např. 
hydranty, uzávěry plynu) zůstaly trvale přístupné.                     

2.Je  zakázáno  stáním  motorových,  nemotorových  vozidel  nebo  skladováním  materiálu 
blokovat  přístup  k prostorům  určeným  pro  popelnice,  kontejnery  sloužící  k odkládání 
komunálního odpadu.

3.Je zakázáno manipulovat s městským mobiliářem ( lavičky, koše apod.)

                                                                 ČÁST TŘETÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Čl. 6

Vymezení pojmů
Veřejná zeleň  - je zeleň rostoucí na veřejných prostranstvích  (např. uliční zeleň, zeleň na 
náměstích, sídlištní zeleň, parky a sady, zeleň na sportovištích a dětských hřištích, zeleň podél 
vodních toků, na hřbitovech a  dalších veřejně přístupných místech ), a to jak ve městě, tak  i 
v extravilánu města.
Veřejná  zeleň  je  tvořena  stromy,  keři,  mobilní  zelení,  květinovou  výsadbou  (letničky, 
dvouletky  i trvalky), trávníkovými plochami  i půdopokryvnými rostlinami.
Veřejná zeleň je tvořena prvky přirozenými,  rostoucími jednotlivě i  ve skupinách a prvky 
uměle  vytvořenými  a  uspořádanými  do  menších  či  větších,  zpravidla  vícefunkčních 
kompozic (objektů), které utvářejí nebo doplňují dané prostředí.
Součástí veřejné zeleně jsou i příslušné sadovnické doplňky - cesty, schody, zídky, mostky, 
lavičky, přístřešky, pískoviště, dětská hřiště a jejich zařízení, vodní plochy a nádrže na území 
parků,  drobné  architektonické  prvky  v zeleni  –  sochy,  plastiky  apod.  a  všechna  drobná, 
stabilní nebo přenosná zařízení sloužící k užívání, údržbě či ochraně zeleně (výsadbové kůly, 
nádoby pro výsadbu, hadice pro závlahu, mulčovací plachetky a textilie, apod.).

Správa a údržba zeleně -  je systematická péče o všechny živé (rostliny)  a neživé prvky 
zeleně (např. městský mobiliář, dětská hřiště, kašny, vodní prvky, apod.) s cílem zachování 
charakteru a udržení dobrého zdravotního stavu a zajištění funkce stávající zeleně a udržení 
dobrého technického stavu neživých prvků. Součástí údržby je i provádění dosadeb, probírek 
porostů  v rámci  výchovných  zásahů,  zdravotních,  bezpečnostních  a  výchovných  řezů, 
odstraňování  náletů,  ochrana  proti  plevelům,  chorobám a  škůdcům,  odstraňování  škod  a 
zmírňování negativních vlivů působících na zeleň a udržování čistoty na plochách zeleně, 
včetně řádné likvidace vzniklého odpadu, vše v souladu s platnými souvisejícími zákony. 



Správce veřejné zeleně je její vlastník nebo nájemce, má-li to stanoveno v nájemní smlouvě, 
nebo na základě zvláštního předpisu uživatel  zeleně nebo organizace příslušná hospodařit 
s majetkem státu, územního samosprávného celku či jiného vlastníka.

Čl.7
Správa a údržba veřejné zeleně

Za údržbu  veřejné  zeleně  odpovídá  vždy správce  veřejné  zeleně.  Veřejná  zeleň  musí  být 
spravována,  udržována  a  rozvíjena  podle  ekologických,  urbanistických,  biologických, 
estetických, biotechnických a bezpečnostních zásad. Plánovité zakládání, řádná a pravidelná 
údržba veřejné zeleně musí vytvářet vhodné podmínky pro optimální růst a vývoj zeleně.

Čl. 8
Ochrana veřejné zeleně a její užívání

1.  Stávající  plochy  veřejné  zeleně  a  plochy  určené  pro  veřejnou  zeleň  nesmí  být  nijak 
znehodnocovány a  způsob jejich dočasného využití  musí  být  v souladu s jejich  budoucí  a 
plánovanou funkcí.

2. Všechny osoby jsou povinny při  užívání veřejné zeleně zachovávat pořádek a čistotu a 
vyvarovat se všeho, co by vedlo k poškození veřejné zeleně nebo narušovalo či ohrožovalo 
účel, jemuž zeleň slouží, např. skladování materiálu na veřejné zeleni, zejména v blízkosti 
záhonů, keřů nebo v průmětu korun stromů. Poškozování veřejné zeleně bude posuzováno 
podle zvláštních předpisů 4. 

3.Údržbu veřejné zeleně zabezpečuje vždy vlastník pozemků, na nichž se veřejná zeleň 
nachází.

4. Veřejnou zeleň je dovoleno užívat způsobem přiměřeným jejímu účelu.

5. Byla-li na pozemcích ve vlastnictví města Strakonice ze strany občanů svépomocně 
provedena výsadba květin, okrasných keřů, stromů, popř. užitkových rostlin (tzv. 
předzahrádky), vyhrazuje si město Strakonice právo zasahovat do těchto úprav, zejména 
neplní-li svou funkci nebo jsou-li v rozporu se správou a údržbou zeleně ve městě.

4/zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

Čl.9 

Ochrana ovzduší
Zakazuje se  spalovat v otevřených ohništích na území města  rostlinné materiály  (zejména 
listí,  seno,  slámu a pod.).  Pálením lze  na veřejném prostranství  likvidovat  pouze dřeviny 
prokazatelně napadené škůdci,  a  to  po předchozím souhlasu Městského úřadu Strakonice, 
odboru životního prostředí. 



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 10
1. Porušení této vyhlášky lze u fyzických osob postihovat jako přestupek5, u právnických osob 
a fyzických osob, které jsou podnikateli,  jako správní delikt6. 

 2. Právní režim zvláště chráněných území (Kuřidlo, Ryšovy, Tůně u Hajské) upravuje zákon7. 

3.  Zrušuje  se  obecně  závazná  vyhláška  města  Strakonice  o  veřejném  pořádku,  ochraně 
životního prostředí a vzhledu města č.  5/2006 ze dne  26.4.2006

4. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne  1.1.2007

Ing. Pavel Vondrys v.r.
starosta

                                                            Ing.  Karel  Vlasák
místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce: 14.12.2006
Sejmuto z úřední desky:  

5/ - zákon o přestupcích č. 200/ 1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů
6/ - zákon o obcích č.  128/ 2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
7/ - zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění



Příloha 

Bojová plemena psů

Americký stafford. bulteriér                                          Canne Corso de Malorca
Americký stafford. teriér                                               Canne Corso de Cannaria     
Americký buldog                                                           Šarpei
Americký pitbulteriér                                                    Čaučau   
Anglický buldog                                                            Kavkazský pastevecký pes     
Argentinská doga                                                           Mastif       
Bandog                                                                           Neapolský mastin        
Bordeauxská doga                                                         Perra de pressa Cannario                 
Brazilský fila                                                                 Perra de pressa Malorquin       
Bulmastif                                                                       Rhodézský ridgeback       
Bulteriér                                                                         Staffordšírský bulteriér      
Ca de Bestiar                                                                 Tossa Inu        
Canné Corso Italiano
  
Služební plemena psů

Airedale terier                                                                Komondor
Akita inu                                                                        Krašský ovčák
Alapažský čistokrevný buldok                                      Kuvasz
Americký buldog                                                           Landseer
Americký pitbullteriér                                                   Laponský pes
Americký stafordšírský teriér                                        Leonberger
Anatolský pastevecký pes                                              Malorský buldog   
Anglický buldog                                                             Maremmansko – abruzský past. pes 
Anglický buldog starého typu                                        Mexický naháč
Anglický mastif                                                              Moskevský strážní pes
Anglický ovčácký pes                                                    Mudi
Apenzellský salašnický pes                                            Neapolský mastin
Argentinská doga                                                            Německá doga
Armant – egyptský vlčák                                                Německý ovčák
Atlašský vlčák                                                                Německý špic
Basenji                                                                            Německý špic malý
Beauceron                                                                       Německý špic střední
Belgický mastif                                                               Německý špic trpasličí
Belgický ovčák                                                               Německý špic velký
Belgický ovčák Groenendael                                          Německý špic vlčí
Belgický ovčák Laekenois                                              Novofundlandský pes
Belgický ovčák Malinois                                                 Peruánský naháč
Belgický ovčák Tervueren                                               Pikardský ovčák
Bergamský ovčák                                                             Pinč - Harlekýn
Bernský salašnický pes                                                    Pinčové (obec.)
Bílý švýcarský ovčák                                                       Portugalský ovčák
Bordeauxská doga                                                            Puli        
Brazilská fila                                                                    Pyrenejský horský pes
Bullmastif                                                                        Pyrenejský mastin
Bullteriér                                                                          Pyrenejský ovčák s dlouhou srstí



Caanský pes                                                                     Rakouský krátkosrstý pinč   
Cao de Castro Laborciro                                                  Rotvajler
Čau – Čau                                                                         Sanšu
Černý teriér                                                                       Shiba                          
Československý vlčák                                                       Shikoku - Ino
Činuk                                                                                 Slovenský čuvač      
Dánská doga                                                                      Stafordšírský bulteriér           
Dobrman                                                                            Středoasijský pastevecký pes
Domácí pes                                                                        Svatobernardský pes
Entlebuchský salašnický pes                                              Telomian 
Estrelský pastevecký pes                                                    Tibetská doga   
Eu rasier                                                                              Tosa 
Flanderský bouvier                                                             Trpasličí pinč
Himalájský ovčák                                                               Velký švýcarský salašnický pes     
Holandský ovčácký pudl                                                    Velškurgi cardigan
Holandský ovčák                                                                Východoevropský vlčák
Hovawart                                                                             Welsh corgi pembroke
Italský corso pes                                                                  Šarpej  
Italský volpino                                                                     Šarplaninský pastevecký pes
Japonský teriér                                                                     Šiperka  
Japonský špic                                                                       Španělský mastin
Kanárská doga                                                                     Švédský valhaund
Katalánský ovčák
Knírač střední
Knírač velký
Kolie dlouhosrstá
Kolie krátkosrstá
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