Obecně závazná vyhláška
Obce Kostelní Radouň
Č. 1/2012
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo obce Kostelní Radouň se na svém zasedání dne 24.4.2012 usneslo vydat na základě
ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů, a v souhlasu s ust. § 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:

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1.

Stanovují následující pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích¹) v obci:

Kostelní Radouň
na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku nebo
s náhubkem nasazeným na mordě, a to vždy za doprovodu fyzické osoby, která má
psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném
prostranství pod kontrolou či dohledem²).

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá na účinnosti 1.6.2012

………………….
místostarosta

….……………
starosta

Vyvěšeno na úřední desce a EÚD dne: 27. 4. 2012
Sejmuto s úřední desky dne: 1. 6. 2012
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 způsobilá psa ovládat.

Veřejná prostranství v obci
Kostelní Radouň, kde platí zákaz
volného pohybu psů podle
obecně závazné vyhlášky č. 1/2012

Prostranství tenisového hřiště p.č. 935/2 a p.č. 104/4, 104/3,
104/1
Prostranství u společenského domu – Obecní úřad,
pohostinství, prodejna p.č. 985, 936/2, 922
Prostranství fotbalového hřiště s dětským koutkem
p.č. 78/1
Komunikace v k.ú. K. Radouň
Autobusové zastávky v okruhu 30 m
Hráz Návesního rybníka p.č. 147/3 díl 1

Informace k vyhlášce
Schválená vyhláška je v souladu se zákonem. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Tato vyhláška stanovuje povinnosti chovatelů, majitelů psů nebo doprovázejících osob.
Zároveň chceme majitele psů informovat o možných sankcích v případě porušení těchto
povinností. Domníváme se, že některým majitelům psů dosud není známo, že svým
chováním porušují zákon, a že mohou být citelně sankciováni. Proto zde uvádíme vybrané
pasáže z již zmíněných zákonů. V zákoně č. 246/1992 Sb.., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, v § 24 je stanoveno, že obec může upravit pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství.
§24 (2) Obec může obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů.
V § 28, který upravuje oblast přestupků, je stanovena maximální výše sankce ( odstavec 2 §
28) a co je míněno přestupkem z hlediska zákona č. 246/1992 Sb.. V tomto případě nás zajímá
odstavec 1 písmeno c), kde je zmíněno porušení obecně závazných právních předpisů
vydaných na základě zákona 246/1992 Sb., což je případ porušování obecně závazné
vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
§28 (1) Přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání se dopustí fyzická osoba, která
a) provádí bez povolení pokusy na zvířatech
b) chová jedince nebezpečného druhu zvířat bez povolení podle § 13 odst. 5 až 8 tohoto
zákona
c) poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem a obecně závaznými právními
předpisy vydanými na jeho základě
d) trpí týrání zvířat nezletilými nebo nesvéprávnými osobami, za které zodpovídá
e) provádí nebo propaguje týrání zvířat
§28 (2) Za přestupek podle odstavce 1. písm. c) nebo d) lze uložit pokutu do výše 20 000,Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e) lze uložit pokutu do výše 30 000,Kč nebo zákaz činnosti až na 2 roky.
§28 (3) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a jejich projednávání
obecné předpisy. [8]

Obecní vyhláškou nelze upravovat ostatní povinnosti chovatelů, majitelů psů nebo
doprovázejících osob, které vyplývají ze zákonů nebo předpisů práva veřejného nebo
soukromého. To ale neznamená, že nedodržování těchto povinností, nelze postihovat. Tyto
povinnosti souvisí zejména se:
 stanovením skutkových podstat trestných činů, přestupků a jiných správních deliktů a
sankcí za jejich spáchání (upravuje zejména zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů a další zvláštní zákony)
 chovem psů či jiných zvířat / hygienické a veterinární požadavky – upravuje zejména
zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů/
 povinnosti k zabránění úniku psů či jiných zvířat na veřejná prostranství (řeší ust. § 13
odst. 1 zákona o ochraně zvířat)
 očkováním psů či jiných zvířat /řeší zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o
změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů/
 odchytem toulavých a opuštěných psů či jiných zvířat, další nakládání s nimi /řeší
zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů/
 povinností odklízet psí exkrementy z veřejných prostranství /řeší ust. § 47 odst. 1
písm. d) a g) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;
přestupek je projednán v přestupkové komisi a případná sankce může činit až
1 000,- Kč/
 odpovědností za škodu způsobenou psem či jiným zvířetem (řeší zákon č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů)
 sousedskými vztahy – obtěžování hlukem či pachem, atd. (řeší § 127 zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
 užíváním domů, bytů a společenských prostor bytových domů (řeší soukromoprávní
předpisy, domovní řády).
Obec má tedy možnost upravit pohyb psů na veřejném prostranství dle svých potřeb
a případné porušení projednat v přestupkové komisi a udělit sankci za porušení své
vyhlášky. Obdobně bude obec jednat v případě porušení zákonů a předpisů
souvisejících s pohybem psů v obci.
Všechny majitele a chovatele psů v obci žádáme o dodržování vyhláškou
stanovených povinností a ostatních povinností stanovených zákony a předpisy. Dále
doporučujeme majitelům psů zvážit možnost pojištění odpovědnosti související
s vlastnictvím psů. Zcela jistě se tak vyhnete případným starostem a mrzutostem.
Věříme, že pochopíte smysl našich opatření, neboť je i ve Vašem zájmu, aby nebyl
poškozován cizí majetek, a nebo dokonce, aby nebyl nikdo zraněn Vašimi
čtyřnohými „miláčky“.
Současně vyzýváme všechny občany obce Kostelní Radouň, aby v případě, že budou
poškozeni na zdraví nebo majetku v souvislosti s porušením obecně závazné
vyhlášky upravující pohyb psů na veřejném prostranství obce, bez prodlení
informovali Policii ČR.
Obec Kostelní Radouň

