Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
KTEROU SE STANOVUJÍ PRAVIDLA PRO POHYB
PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
Zastupitelstvo obce Slatiny se usneslo na svém zasedání dne 5.2.2015 vydat na základě
ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. c), písm. d), § 35 a § 84 odst. 2)
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I
Účel vyhlášky
Tato vyhláška chrání zdravé prostředí, život, zdraví a majetek občanů a stanovuje pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce Slatiny.

Čl. II
Vymezení základních pojmů
1. Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou náměstí, náves, ulice, chodníky,
parky, veřejná zeleň, hřbitov a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, to vše
pouze v zastavěném území obce
2. Volný pohyb psa pro účely této obecně závazné vyhlášky je situace, kdy pes při
pohybu na veřejném prostranství není veden na vodítku a není tak pod neustálou
kontrolou nebo dohledem fyzické osoby, která psa doprovází.

Čl. III
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Je zakázáno vstupovat se psy nebo umožnit pohyb psů na veřejně přístupných
dětských hřištích a sportovištích.
2. Na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce je zakázáno volné pobíhání
psů. Osoba, která psa doprovází, je povinna vést psa na vodítku, tak aby nedocházelo
ke střetu s jinou osobou či zvířetem. Mít jej pod neustálým dohledem a přímým
vlivem. Je na jejím posouzení, zda opatří psa náhubkem, neboť je za něho
zodpovědná.
3. Osoba doprovázející psa je povinna dbát na to, aby pes neznečišťoval a nepoškozoval
veřejná prostranství v zastavěné části obce, případně je povinna odstranit neprodleně
veškeré nečistoty, a to zejména exkrementy způsobené tímto psem na veřejném
prostranství.
4. Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na pohyb služebních psů, vodicích a
asistenčních psů se splněnými zkouškami z výkonu nebo canisterapie podle zvláštních
právních předpisů1).
5. Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě, která je předmětem úpravy
občanskoprávní příp. trestněprávní, není touto vyhláškou dotčena.

Čl. IV
Kontrola a sankce
Při nedodržování a porušování ustanovení této vyhlášky bude Obecní úřad uplatňovat sankce
a postupovat dle platné právní úpravy 2).

Čl. V
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Slatiny č. 1/99,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Čl. VI
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 21.2.2015 , tj. 15. dnem po dni jejího
vyhlášení.
Jiří Martínek, starosta

Ing Lubomír Tobiáš, místostarosta

Petr Horák, místostarosta

1) Např. § 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, § 52 písm. j a § 53 zákona č.
273/2008Sb., o Policii České republiky, § 44 zákona č. 449/2001Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, §46 a §47, ve znění pozdějších předpisů a zákon č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

