MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA
č. 3/2006
o stanovení pravidel pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem se na základě ustanovení § 10 písm. d), § 84
odst. 2 písm. i) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, na svém 16. veřejném zasedání konaném dne 6. března 2006,
usneslo vydat tuto

obecně závaznou vyhlášku
o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Cílem této obecně závazné vyhlášky je na základě zákonného zmocnění a v souladu
s platnými právními předpisy upravit pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
v územním obvodě města Nové Město pod Smrkem.

Článek 2
Základní pojmy
1) Držitel psa

je fyzická osoba nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo
na území České republiky a má psa ve svém majetku.
2) Zodpovědná osoba je osoba, která má v péči, na starosti, či v daném okamžiku pod
kontrolou psa.
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3) Ovladatelný pes je takový pes, kterému je zodpovědná osoba v každém okamžiku pro
zachování veřejného pořádku schopna akustickým či jiným prostředkem
zabránit, aby obtěžoval, ohrožoval či způsoboval škodu.
4) Volné pobíhání psa je pobíhání psa bez přímého dohledu držitele, popřípadě zodpovědné
osoby.
5) Vodítko je prostředek uzpůsobený k vedení psa, který musí být při míjení s jinou osobou
nebo zvířetem zajištěn proti prodloužení.

Článek 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Zakazuje se volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích v zastavěném území města bez
přímého dohledu držitele psa nebo zodpovědné osoby.
2) Není-li pes zcela ovladatelný pro nedostatečný výcvik nebo nezkušenost zodpovědné
osoby, která ho vede, nebo jde-li o psa, který v minulosti zaútočil na člověka či jiné zvíře,
musí být veden na vodítku a opatřen náhubkem.
3) Je-li pes veden na vodítku, musí délka vodítka znemožňovat útok či jiné obtěžování
ostatních osob pohybujících se na veřejném prostranství. Zodpovědná osoba vedoucí psa je
povinna dbát toho, aby vodítko nebylo překážkou volného pohybu chodců, cyklistů,
kočárků či invalidních vozíků. Při míjení dítěte, kočárku, invalidního vozíku nebo
organizovaného útvaru chodců je zodpovědná osoba vedoucí psa povinna zkrátit vodítko
tak, aby psa vedla u své nohy.
4) Pes nesmí být vyváděn do bezprostřední blízkosti dětských hřišť, pískovišť, sportovišť, na
okrasné záhony a na místa opatřená upozorněním na zákaz vodění psů, a to bez ohledu na
míru jeho ovládání zodpovědnou osobou, která ho vede.
5) Pes nesmí být na veřejném prostranství v zastavěném území města upoután k pevnému
zařízení, a to tam, kde by bránil ostatním uživatelům v užívání veřejného prostranství
(např. vývěsních ploch, ve vstupu do budovy, v chůzi po chodníku, v jízdě vozidel, v sezení
na lavičkách …. apod.).
6) Zodpovědná osoba, která vede psa, je povinna zajistit, aby pes nezpůsobil znečištění
veřejných prostranství.

Článek 4
Pravidla pro označení psů
1) Pes musí být na veřejných prostranstvích viditelně označen evidenční známkou , kterou při
přihlášení psa držitel obdrží. Pes může být označen i mikročipem – označení evidenční
známkou je však povinné.

Článek 5
Volně pobíhající psi v zastavěném území města
1) Zjištění volného pohybu psa na veřejném prostranství v zastavěném území města
se oznamuje městskému úřadu – finanční odbor (evidence psů), který zajistí odchyt psa
a jeho umístění do útulku pro psy (útulek Hajniště).
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Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.
V Novém Městě pod Smrkem dne 6. března 2006.

………………………………………………..

………………………………………………..

Kozák Miroslav
zástupce starosty

Maděra Jaroslav
starosta

Vyvěšeno dne : 09.03.2006
Sejmuto dne : 27.03.2006
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