MĚSTO NEJDEK

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEJDEK

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA NEJDEK
č. 01/2020,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na území města Nejdek
Zastupitelstvo města Nejdek se na svém zasedání dne 24.6.2020 usnesením č. ZM/XXX/11/2020
usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 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 „tato
vyhláška“):

Čl. 1

Základní pojmy
1) Vedoucí psa je ten, kdo psa vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o něj starat, ať již za úplatu nebo
bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.
2) Chovatel psa je osoba, která na své jméno nechala zaregistrovat psa do evidence psů vedenou
Odborem ekonomickým Městského úřadu v Nejdku.
3) Volným pohybem psa je pohyb psa bez vodítka či jiného zádržného prostředku, kterým by psa
bezprostředně kontroloval a ovládal chování psa, aniž by vedoucí psa ztratil nad psem kontrolu.
4) Vodítkem je prostředek uzpůsobený k vedení psa, který musí být při míjení s jinou osobou nebo
zvířetem zajištěn proti nenadálému prodloužení.
5) Veřejným prostranstvím jsou 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 prostoru.
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Čl. 2

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na vymezených plochách veřejného prostranství 1
ve městě:
a) na veřejných prostranstvích ve městě, vyznačených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí
této obecně závazné vyhlášky. je možný pohyb psů pouze na vodítku. Vodítko nesmí být
překážkou volného pohybu chodců, cyklistů, kočárků či invalidních vozíků. Při míjení dítěte,
kočárku, invalidního vozíku nebo organizovaného útvaru dětí je vedoucí psa povinen zkrátit
vodítko tak, aby psa vedl u své nohy,
b) mimo vymezená veřejná prostranství, definovaná v příloze č. 1, této obecně závazné vyhlášky,
je možné volné pobíhání psů, avšak pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby,
doprovázející psa,
c) pes musí být vždy pod kontrolou vlivem osoby, která vede psa.
2) Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném
prostranství pod kontrolou či dohledem 2.

Čl. 3

Kontrola
Dohled na dodržování povinností, stanovených touto obecně závaznou vyhláškou, provádějí strážníci
Městské policie Nejdek 3.

Čl. 4

Volně pobíhající psi
Odchyt volně pobíhajících psů zajišťuje Městská policie Nejdek.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení
1) Ustanovení čl. 2 se nevztahuje na vedoucí psů, pokud tito psi slouží v daném okamžiku k doprovodu
osob nevidomých nebo tělesně postižených.
2) Volným pohybem psa na veřejném prostranství není dotčeno právo myslivosti.
3) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek.

Čl. 6

Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 09/2017, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na území města Nejdek ze dne 13.12.2017.

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba
3
§ 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
1
2
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Čl. 7

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

………………………………
Pavlína Schwarzová
místostarostka

………………………………
Ludmila Vocelková
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
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