MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 5/2019
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem se na svém zasedání dne 09.12.2019
usnesením č. 12c/8ZM/2019 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na
ochranu zvířat proti týrání“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
(1) Fyzická osoba, která psa na veřejném prostranství1 vede (doprovází) a má psa pod
kontrolou a dohledem, je povinna mít psa pod neustálým dohledem2 na vodítku, a to
na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást
této vyhlášky.
(2) Pravidlo stanovené v odst. 1 se nevztahuje na psy při jejich použití dle zvláštních
předpisů.3
(3) Znečištění veřejného prostranství psími výkaly nebo jejich neodstranění je
přestupkem.4
(4) Další povinnosti chovatelů jsou upraveny též zákony. 5

1)

§ 34 zákona o obcích
Odchyt toulavých a opuštěných zvířat řeší např. § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Problematiku upravují rovněž další zvláštní
právní předpisy, např. občanský zákoník.
3)
Např. zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů.
4)
§ 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích („Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost
úklidu veřejného prostranství.“) a § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích („Právnická
nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt
nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.“); § 5 odst. 3 zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích („Za přestupek lze uložit pokutu do 20 000 Kč, jde-li přestupek podle
odstavce 1 písm. f) anebo odstavce 2 písm. b).“.
5)
např. § 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání „Každý je povinen učinit opatření proti úniku zvířat.“ a § 27
odst. 2 písm. f) zákona na ochranu zvířat proti týrání: „Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že
neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1.“, § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změně některých zákonu (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: „Vlastník nebo
držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci.“
2)

Článek 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2013 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, o zákazu konzumace alkoholických nápojů, žebrání, užívání zábavní
pyrotechniky, volného pobíhání psů na některých veřejných prostranstvích a mytí kol
a koupání psů v koupališti, ze dne 24.04.2013.
Článek 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 01.01.2020.

L. S.

v. r.
………………………………..
Ing. Miroslav Kratochvíl

v. r.
…………………………………
Jaromír Pelant

starosta

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:

11.12.2019

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha č. 1
Vymezení veřejných prostranství
 Mírové náměstí na parcele č. 664/1
 ulice Vaňkova u č. p. 945, 946, 947, 948 na parcelách č. 764, 765, 777, 768, 780,
775, 774
 ulice Myslbekova u č. p. 942, 943, 944 na parcelách č. 784 a 786
 ulice 28. října u č. p. 939, 940, 939 na parcelách č. 788 a 831
 ulice Mánesova a ulice Uhelná u č. p. 936, 937, 938, 932, 933, 934 na parcelách
č. 840 a 842
 ulice Vaňkova u č. p. 922, 923, 924 na parcelách č. 2514, 790/1, 756/1
 ulice Vaňkova a Mírové náměstí u č. p. 1041, 1043, 209, 210, 211, 212 na parcele
č. 677/1
 ulice Vaňkova u č. p. 1046, 1047, 1050, 1051, 1052 na parcele č. 647
 ulice Ludvíkovská a ulice Revoluční u č. p. 29, 30, 34, 35 na parcele č. 433/1
 ulice Mánesova u č. p. 926, 927, 928, 929, 930, 931 na parcelách č. 142, 151/1,
153
 ulice Na Výsluní na parcele č. 2010/1 (okolí požární nádrže)
 lesopark U okálů na parcelách č. 1796, 1799

