
MĚSTO CHROPYNĚ 

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 2/2012,  
o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství  

ve městě Chropyni 
 

 

Zastupitelstvo města Chropyně usnesením č. ZM 8/11/2012 ze dne 27. června 2012 vydává v souladu 
s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) 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 „vyhláška“):   

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Účelem této vyhlášky je upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné 
pobíhání psů na území města Chropyně včetně místní části Plešovec. 

 

Článek 2 
Vymezení pojmů 

(1) Veřejné prostranství jsou všechny prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1 

(2) Osobou provázející psa se rozumí každý, kdo provází psa na veřejném prostranství nebo jinak umožní psu 
pohyb po veřejném prostranství.  

(3) Volným pohybem psa se rozumí pohyb psa na veřejném prostranství bez vedení psa provázející osobou na 
vodítku.  

 

Článek 3 
Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství 

(1) Povinnosti osoby provázející psa při pohybu na veřejném prostranství: 

a) zajistit, aby byl pes starší 3 měsíců při pohybu na veřejném prostranství viditelně označen platnou 
evidenční známkou, 

b) s výjimkou prostor, uvedených v článku 4 této vyhlášky vodit psa na veřejných prostranstvích vždy na 
vodítku a pokud si to vyžádá situace opatřit jej náhubkem (u malých plemen i ve vhodné tašce nebo 
koši) tak, aby pes neobtěžoval jiné osoby a zvířata, neohrožoval jejich zdraví, životy nebo majetek, 

c) neprodleně odstranit nečistoty (výkaly apod.) způsobené psem na veřejném prostranství.  

(2) Na veřejném prostranství je zakázáno: 

a) s výjimkou prostor uvedených v článku 4 této vyhlášky nechat psy volně pobíhat, 

b) vodit psy nebo je přenášet na dětská hřiště a pískoviště, koupaliště, sportovní hřiště a všechna místa 
opatřená upozorněním na zákaz vodění psů,  

c) provádět výcvik psů. 

                                                 
1 § 34 zákona č. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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Článek 4 
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů 

(1) Pro volný pohyb psů jsou ve městě Chropyni vyhrazeny tyto prostory veřejného prostranství: 

 pozemek parcelní číslo 519/1 – cesta – u louky Hejtman – list č. 1 

 pozemek parcelní číslo 1926 – cesta – u louky Hejtman – list č. 1 

 pozemek parcelní číslo 1905 – cesta – u louky Hejtman – list č. 1 

 pozemek parcelní číslo 1903/1 – cesta – louky Hejtman – list č. 1 

 pozemek parcelní číslo 1903/2 – cesta u rybníka Hejtman – list č. 1 

 pozemek parcelní číslo 302 – cesta mezi ulicemi Hrad a Zámeckým rybníkem – list č. 2 

 pozemek parcelní číslo 1105 – cesta za ulicí J. Fučíka vedoucí směrem k nádraží – list č. 3 

Tyto prostory jsou graficky znázorněny v příloze č. 1 této vyhlášky.  

(2) Volné pobíhání psů v prostorách uvedených v odstavci 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a 
přímým vlivem osoby doprovázející psa. 

 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tato vyhláška se nevztahuje na služební a lovecké psy při jejich použití podle zvláštních předpisů2 a dále na 
psy doprovázející nevidomé osoby. 

(2) Porušení této vyhlášky bude postihováno podle platných právních předpisů.3 

 

Článek 6 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 4/2005, o stanovení pravidel pro pohyb psů na 
veřejném prostranství ve městě Chropyni. 

 

Článek 7 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2012. 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Sigmundová, v. r. Mgr. Milan Bajgar, v. r. 
starostka místostarosta 

 

 

Vyvěšeno: 10. července 2012 Sejmuto: 26. července 2012 

                                                 
2 zákon č. 283/1991 Sb., o policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 449/2001 S., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
3 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 



Příloha č. 1 k OZV města Chropyně č. 2/2012 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Chropyni – list č. 1 
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