MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2006

O PRAVIDLECH PRO POHYB PSŮ NA
VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou se na svém zasedání konaném dne 10.10.2006 usneslo
vydat v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.i ) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na
území města Pec pod Sněžkou.
Článek 2
Vymezení pojmů
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se:
a) za veřejné prostranství považují všechna náměstí, ulice, chodníky, tržiště, parky,
veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru;
b) veřejnou zelení rozumí travnaté plochy a plochy s parkovou úpravou na území města
a travnaté plochy dle územně plánovací dokumentace města Pec pod Sněžkou
přístupné každému bez omezení;
c) vodítkem rozumí prostředek uzpůsobený k vedení psa;
d) za psa zvláštního určení považuje pes lovecký, slepecký, zdravotnický, záchranářský,
služební pes policie a ozbrojených sil;
e) chovatelem1) každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová (dále jen
„chová“) zvíře nebo zvířata, trvale nebo dočasně, přemisťuje zvíře, nebo obchoduje se
zvířaty, provozuje jatky, útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro zvířata nebo
zoologické zahrady, provádí pokusy na zvířeti nebo zvířatech anebo pořádá svody
zvířat.
Článek 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Na veřejném prostranství musí být pes vždy doprovázen chovatelem a pes musí být
označen evidenční známkou. Evidenční známku vydá městský úřad chovateli po
zaplacení místního poplatku2). Evidenční známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby
šlo o psa téhož chovatele. Ztrátu nebo odcizení evidenční známky je chovatel povinen
oznámit městskému úřadu nejpozději do 15 dnů.

2) Chovatel je povinen psa na veřejném prostranství na veřejně přístupných pozemních
komunikacích3) silnice a místní komunikace vč. chodníků, veřejně přístupové účelové
komunikace) vést na vodítku. Délka vodítka musí znemožňovat útok či jiné
obtěžování ostatních osob na veřejném prostranství se pohybujících. Chovatel je
povinen dbát toho, aby vodítko nebylo překážkou volného pohybu chodců, osob na
invalidním vozíku, cyklistů či kočárků. Při míjení dítěte, kočárku, osob na invalidním
vozíku nebo organizovaného útvaru chodců je chovatel povinen zvířeti zkrátit vodítko
tak, aby tohoto psa vedl u své nohy.
3) Ustanovení odst. 2 tohoto článku se nevztahuje na chovatele psů zvláštního určení
s výjimkou loveckých psů pohybujících se na nehonebních pozemcích.
4) Za dodržení uvedených povinností odpovídá chovatel psa.
5) Touto obecně závaznou vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštními
právními předpisy4) .
Článek 4
Závěrečná ustanovení
1) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška o ochraně
životního prostředí a veřejného pořádku na území města Pec pod Sněžkou ze dne
15.5.1997.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Alan Tomášek
starosta města

Jaromír Dostálek
místostarosta města

Záznam o vyhlášení právního předpisu:

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.10.2006
Sejmuto z úřední desky dne: 31.10.2006
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zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
obecně závazná vyhláška města Pec pod Sněžkou č. 2/2004 o místních poplatcích
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
např. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, zákon č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči a změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění, zákon č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, v platném znění

