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Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, 

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na 

veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 

 

Zastupitelstvo obce Chotusice se na svém zasedání dne 31.3.2016 usnesením č. 

28/2016 usneslo vydat podle § 10 písm. a), c) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a dále podle § 24 

odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška). 

 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

1. Touto vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 

obce Chotusice, vymezují se prostory pro pobíhání psů a určují se povinnosti 

chovatelům psů a hospodářských zvířat. 

2. Splnění povinností stanovených touto vyhláškou zajišťuje fyzická osoba, která má 

pohyb psa na veřejném prostranství pod dohledem nebo která je jeho vlastníkem, 

dále osoba, která je vlastníkem hospodářských zvířat nebo má tato zvířata pod 

dohledem. 

 

Čl. 2 

Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 

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

a) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možný pohyb 

psů pouze na vodítku, 

b) chovatelé a vlastníci psů jsou povinni neprodleně odstranit exkrementy 

způsobené psem na veřejném prostranství. 

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

veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2. 

3. Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) se nevztahuje na služební psy při jejich použití 

dle zvláštních předpisů a na psy v doprovodu nevidomých a tělesně postižených 

osob. 

_____________________ 

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. 
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Čl. 3 

Pohyb dalšího domácího zvířectva na veřejných prostranstvích 

1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu se 

zájmem na ochranu veřejné zeleně v obci, je volný pohyb drůbeže a jiného 

hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce. 

2. V zájmu zajištění pořádku a ochrany zeleně v obci se stanovuje chovatelům a 

vlastníkům drůbeže a jiného hospodářského zvířectva povinnost zajistit, aby se 

drůbež ani jiné hospodářské zvířectvo nepohybovalo na veřejném prostranství 

v zastavěných částech obce. Tato povinnost neplatí, jde-li o pohyb zvířat po 

pozemních komunikacích podle § 60 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a při pořádání kulturních, vzdělávacích, společenských 

a sportovních akcí, při kterých jsou tato zvířata vyžívána. 

3. Osoba, která má doprovázející zvíře pod dohledem, je povinna neprodleně 

odstranit tímto zvířetem způsobenou nečistotu (exkrementy apod.) na veřejném 

prostranství, ve veřejně přístupném objektu nebo ve veřejně prospěšném zařízení 

na území obce. 

 

Čl. 4 

Sankce 

1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje 

dle zvláštních předpisů (zák. č. 200/1990 Sb.). 

2. Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí policie ČR. 

 

Čl. 5 

Zrušující ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2003. 

 

Čl. 6 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2016 

 

 

 

 

Milan Linhart      Bc. Ludmila Zimová Lehetová 

místostarosta obce     starostka obce 

 

Vyvěšeno: 8.4.2016 

Sejmuto: 25.4.2016 



Příloha č. 1. 

Prostor, kde je možný volný pohyb psů vez vodítka – za Brslenkou od mostu 

k mostu  - pravý břeh (v mapě vyznačeno červeně) 

 


