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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 6/2017
o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Blatná se na svém zasedání konaném dne 13.12.2017 usneslo (usnesení
č. 100/2017) vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 písm. a), c), d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a v souladu s § 35 a
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zajištění
čistoty veřejných prostranství, s cílem přispět k ochraně zdraví osob a majetku při pohybu
psů na veřejných prostranstvích a s ohledem na požadavky ochrany zvířat proti týrání stanoví
pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích nacházejících se na území města Blatná.

Čl. 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí
a) veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1,
b) doprovázející osobou fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou
či dohledem,

Čl. 3
Povinnost mít psa na vodítku
Na veřejných prostranstvích ve městě, vyjma míst vymezených pro volný pohyb psů v příloze
č. 1, je možný pohyb psů pouze na vodítku.

Čl. 4
Zákaz vstupu se psy
Zakazuje se vstupovat se psy na plochy vymezené v příloze č. 2. Uvedené plochy jsou
označené zvláštním piktogramem, jehož vzor stanoví příloha č. 3 této obecně závazné
vyhlášky.

Čl. 5
Povinnost odstraňovat psí exkrementy
V případě, že pes svými exkrementy způsobí znečištění veřejného prostranství, je
doprovázející osoba povinna toto znečištění neprodleně odstranit.
1

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 6
Povinnost k nošení evidenční známky
(1) Pes musí být na veřejném prostranství viditelně označen platnou evidenční známkou
nebo čipem.
(2) Evidenční známkou podle předchozího odstavce se rozumí známka vydávaná městem
Blatná držiteli psa v souvislosti se splněním ohlašovací či platební povinnosti podle zvláštního
právního předpisu města upravujícího místní poplatek ze psů.
(3) V případě ztráty bude držiteli psa vydána nová evidenční známka.

Čl. 7
Společná ustanovení
(1) Splnění povinností podle této obecně závazné vyhlášky zajišťuje doprovázející osoba.
(2) Povinnosti podle čl. 3 a čl. 4 se nevztahují na
a) parky, hřiště nebo jiná zařízení či prostory, pokud je jejich užívání upraveno provozním
řádem takového zařízení či prostor (např. psí parky vymezené provozovatelem jako prostor
určený pro volný pohyb psů),
b) vodící psy nevidomých osob a jiné asistenční psy speciálně vycvičené jako průvodci
zdravotně postižených osob, a to při doprovázení těchto osob nebo při provádění odborného
výcviku vodících a asistenčních psů,
c) psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací a psy lovecké při výkonu
práva myslivosti v honitbě2.
(3) Povinnosti podle čl. 6 se nevztahují na psa, jehož držitel ve vztahu k tomuto psovi nemá
na území města Blatná poplatkovou povinnost k místnímu poplatku ze psů podle zvláštního
právního předpisu města.
(4) Ustanovení jiných právních předpisů upravujících pohyb psů a dalších zvířat nejsou touto
obecně závaznou vyhláškou dotčena3.
(5) Porušení povinností uložených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno podle
příslušných právních předpisů4.

Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Blatná č. 8/2005, o stanovení pravidel pohybu psů
na veřejném prostranství.

2

Např. § 52 písm. j) a § 53 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
§ 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, § 14 vyhlášky ministerstva
zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve
znění pozdějších předpisů, aj.
3
Např. zákaz volného pobíhání psů v honitbě podle § 10 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů, povinnost zabezpečit psa proti úniku podle § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, aj.
4
Např. § 27 odst. 1 písm. q) a § 27a odst. 1 písm. n) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 2 a § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, aj.
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Čl. 9 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení.

v.r.
Bc. Kateřina Malečková
starostka města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 2.1.2018

v.r
Pavel Ounický
místostarosta města
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PŘÍLOHA č. 1 Místa vymezená pro volný pohyb psů (čl.3).
- u sběrného dvora

- u Penny
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PŘÍLOHA č.2 – Zákaz vstupu se psy (čl. 4)
- Rákosníčkovo hřiště na pozemku p.č. 853/5 v k.ú. Blatná

PŘÍLOHA č. 3
Vzor piktogramu k označení míst, na nichž se uplatňuje zákaz vstupu se psy (čl. 4)

