Město Horní Jelení

Obecně závazná vyhláška číslo 2/2015,
o pohybu psů na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Horní Jelení se na svém zasedání dne 11. 3. 2015 usneslo 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 ust. § 10 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 (dále jen „vyhláška“):

Čl. I
Vymezení základních pojmů
Veřejným prostranstvím1 se rozumí všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná
zeleň, hřiště a další prostory na území města Horní Jelení přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.

Čl. II
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
(1)

(2)

1

Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích:
a) na veřejných prostranstvích, která jsou vyznačena červenou barvou na
mapkách města, které jsou přílohou č. 1 této vyhlášce, je možný pohyb psů
pouze na vodítku
b) vstup psa nebo se psem na plochy dětských hřišť a sportovišť je zakázán,
nevyplývá-li z úpravy vyšší právní síly jinak.
Tato ustanovení se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby a
záchranných prací, a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně
postižených osob.

§ 34 zákona o obcích

(3)

(4)

Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na
veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem. Splněním povinností není však
dotčena odpovědnost fyzické osoby za škodu na zdraví nebo majetku psem
způsobenou
Chovatelé, držitelé a vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby pes neznečišťoval
veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, a případné znečištění
jsou povinni neprodleně uklidit.

Čl. III
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Horní Jelení
č. 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě
Horní Jelení a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

Čl. IV
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
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