
OBEC Životice u Nového Jičína

Obecně závazná vyhláška

obce Životice u Nového Jičína č. 3/2014,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Životice u 

Nového Jičína

Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína se na svém zasedání dne 1.9. 2014 usnesením č. 18 

usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 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:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Účelem této obecně závazné vyhlášky je stanovit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Čl. 2

Vymezení veřejného prostranství

Veřejným prostranstvím jsou pro účely této obecně závazné vyhlášky všechny ulice, tržiště, 

parkoviště, chodníky, veřejná zeleň, parky, břehy vodních toků, mosty a další prostory přístupné 

každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 

prostoru.

Čl. 3

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:

a) Na veřejném prostranství musí být pes veden na vodítku, s vyjímkou prostor pro volný pohyb 

psů vymezených v článku 3 této vyhlášky, a současně zabezpečit psa tak, aby pes 

neohrožoval okolí pokousáním, například nasazením náhubku.

b) Je zakázán volný pohyb psa na veřejném prostranství, s vyjímkou prostor pro volný pohyb 

psů vymezených v článku 3 této vyhlášky.

c) Zakazuje se výcvik psů na veřejném prostranství.

d) Zakazuje se vstup se psy na dětská hřiště, pískoviště uvedené v příloze číslo 1 a graficky 

znázorněné v mapové příloze číslo 2 této vyhlášky.

e) Při znečištěni veřejného prostranství výkaly zvířete, odstraní neprodleně toto znečištění 

osoba, která má v dané chvíli zvíře ve své péči. 

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa 

na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

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



3. Povinnosti uvedené v tomto článku vyhlášky se nevztahují na průvodce psů zvláštního určení. 3)

Čl. 3

Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

Pro volné pobíhání psů, které je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby 

doprovázející psa, se vymezují prostory uvedené v příloze č. 3 a graficky znázorněné v mapové 

příloze č. 4 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 4

Sankční ustanovení

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno jako 

přestupek3), nepůjde-li o trestný čin.

Čl. 5

Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína 

č. 2/2011, kterou se ustanovují pravidla pro pohyb psů a jiných zvířat na veřejném prostranství 

v obci Životice u Nového Jičína, ze dne 24.8. 2011.

Čl. 6

Účinnost                          

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

            

…………….…………. …………..……………

          Monika Hajná                                                                                    Pavel Hasalík

          místostarosta         starosta 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.9. 2014

Sejmuto z úřední desky dne:

                                                                                                                                                                   
3) např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 o obecní policii, zákon č. 273/2008 Sb., 

o policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších změn, zákon č. 124/1992 Sb., o 

vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

555/1992 Sb., o vězeňské službě.
3)

podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů




