Město Jiříkov

Obecně závazná vyhláška č.1/2005
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostoru
pro volné pobíhání psů

Zastupitelstvo města Jiříkova se na svém zasedání dne 29.listopadu 2005, usnesení
č.346/2005, usneslo vydat na základě § 10 písm. d), § 84 odst. 2 písm.i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 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
Úvodní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a
vymezuje prostory pro volné pobíhání psů.
2) Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí 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.
Čl.2
Závaznost vyhlášky
Tato vyhláška je závazná pro všechny osoby, které vlastní psa nebo další osoby, kterým byl
pes svěřen, mající na území obce trvalé bydliště či sídlo, nebo se na území obce zdržují.
Čl.3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Každý pes, který se pohybuje na veřejném prostranství musí být veden na vodítku.
2) Zakazuje se vstup se psy na veřejná prostranství, která jsou označena značkou „Zákaz
vstupu se psy“ dle přílohy č. 1 bod 2).
3) Při sportovních, kulturních, slavnostních, reklamních, prodejních, soutěžních akcích nebo
akcích obdobného charakteru, konaných na veřejných prostranstvích, musí být pes opatřen
náhubkem a veden na vodítku.

Čl.4
Prostory vymezené pro volné pobíhání psů
1) Pro volné pobíhání psů jsou vymezeny prostory uvedené v příloze č. 1 bod 1) této
vyhlášky.
2) Tyto plochy jsou označeny informativní tabulkou s nápisem „Prostor pro volné pobíhání
psů“ .
Čl.5
1) Tato vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití podle zvláštních předpisů,
na vodící a asistenční psy, kteří doprovázejí osoby nevidomé, bezmocné a osoby zvláště těžce
postižené s průvodcem a na akce pořádané na veřejných prostranstvích kynologickými
kluby. 1)
Čl.6
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 o držení psů a koček ze dne 4.12.1997.
Čl.7
Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Josef Hodonský
místostarosta Města Jiříkova

Michal Maják
starosta Města Jiříkova

1) např. zákon č. 283/1991 Sb.,o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní
policii ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2005
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostoru pro volné
pobíhání psů
1) Seznam vymezených prostorů pro volné pobíhání psů
- parcela ppč. 2267/1, k.ú. Jiříkov - Františkova ulice
- parcela ppč. 4892/1, k.ú. Jiříkov - Pohraniční ulice
2) Seznam vymezených prostorů s umístěnou značkou „Zákaz vstupu se psy“
- parcela ppč. 202, k.ú. Jiříkov
- park u Bzenecké
- parcela ppč. 2680/1, k.ú. Jiříkov - areál TJ Spartak Jiříkov

