Obecně závazná vyhláška č. 3/2012,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství ve městě Šluknov
Zastupitelstvo města Šluknov se na svém zasedání dne 08.03.2012 usnesením
č. 17/08Z/2012 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“)
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
„vyhláška“):

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Stanovuje se následující pravidlo pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě:1)
- na veřejných prostranstvích v zastaveném území města Šluknov2) je možný pohyb psů
pouze na vodítku.
2) Splnění povinnosti stanovené v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství v zastavěném území města Šluknov pod kontrolou
či dohledem.3)

Čl. 2
Výjimky
1) Tato vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití podle zvláštních právních
předpisů,4) na vodící a asistenční psy, kteří doprovázejí osoby nevidomé, bezmocné
a osoby zdravotně postižené a na akce pořádané na veřejných prostranstvích
kynologickými kluby.

1)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: „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.“
2)
§ 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů: „Zastavěným územím se rozumí území vymezené územním plánem“. Územní plán
města Šluknov byl vyhlášen Opatřením obecné povahy č. 1/2011 a je zveřejněn na www.mestosluknov.cz.
3)
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.
4)
např. zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
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2) Tato vyhláška neupravuje záležitosti, které upravují zvláštní právní předpisy,
např. povinnosti k zabránění úniku psů či jiných zvířat na veřejná prostranství,5) odchyt
toulavých a opuštěných psů či jiných zvířat,6) odpovědnost za škodu způsobenou psem
či jiným zvířetem7), znečištění veřejného prostranství psem nebo neodstranění takového
znečištění8) apod.

Čl. 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.04.2012.

.................................................

.................................................
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5)

§ 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat: „Každý je povinen učinit opatření proti úniku zvířat.“ a § 27 odst. 2 písm.
f) zákona na ochranu zvířat: „Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní opatření proti
úniku zvířat podle § 13 odst. 1.“, nebo § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů: „Vlastník nebo držitel domácích zvířat
je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci.“
6)
zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění pozdějších předpisů
7)
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
8)
§ 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů“ „Přestupku se
dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo
zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.“
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