Obecně závazná vyhláška města Slavkov u Brna č. 4/2015,
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství
ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2015,
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna se na svém 6. zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 130/6/ZM/2015
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 (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1.

Ve městě Slavkov u Brna se stanoví následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství:

a/ pro volné pobíhání psů na veřejném prostranství se vymezují prostory vyznačené zeleně v Příloze č. 1 této vyhlášky,
na kterých se mohou psi pohybovat volně bez vodítka, ale s náhubkem. Volné pobíhání psů v těchto prostorách je
možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
b/ zakazuje se vstupovat se psy na dětská a sportovní hřiště, pískoviště a další místa opatřená upozorněním na zákaz
vstupu se psy. Tato místa jsou označena upozorněním na zákaz vodění psů a současně jsou vyznačena červeně v Příloze
č. 1 k této obecně závazné vyhlášce;
c/ na ostatním veřejném prostranství ve městě je pohyb psů možný pouze na vodítku; osoba
veřejném prostranství je povinna mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem.“

doprovázející psa na

2.

Veřejným prostranstvím jsou dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 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.

3.

Splnění povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto ustanovení zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem1.

4.

Povinnosti stanovené touto vyhláškou se nevztahují na psy služební a záchranářské při výkonu služby a
záchranářských prací a pro psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.

5.

V případě znečištění veřejného prostranství psem se jedná o přestupek nebo jiný správní delikt postižitelný dle
obecně závazných právních předpisů2).

6.

Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna zajistit, aby pes byl vybaven evidenční známkou,
kterou držitel psa obdrží od finančního odboru Městského úřadu Slavkov u Brna. Tato povinnost se nevztahuje na
držitele psů, kteří se na území města se nezdržují trvale a zdržují se zde pouze nahodile.
Čl. 2

1

Např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

2 § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 58 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).
3 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Porušení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze posuzovat podle zvláštních právních předpisů3.
Kontrolu dodržování povinností stanovených touto vyhláškou provádějí strážníci Městské policie Slavkov u
Brna a Policie České republiky.
Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, s výjimkou ust. čl. 1 odst. 6, které
nabývá účinnosti dnem 01.04.2016.

Michal Boudný, v. r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2015
Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2015
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1. místostarostka
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