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O b e c n ě  z á v a z n á

V y h l á š k a
č.  3   /   2005   

o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva  na veřejném prostranství                                 

Zastupitelstvo města Peček schválilo a vydává dne21.9.2005 v souladu s §10 písm.a);c) a § 84 odst. 2 písm. i), § 87 a § 92 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku ,kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí

veřejného pořádku.

Článek 1.

Základní ustanovení.

1. Tato obecně závazná vyhláška stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku a upravuje regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství .

Článek 2.

Vymezení pojmů.

1. Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném 
místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedo-
tknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostředí.

2. Veřejným prostranstvím se podle této obecně závazné vyhlášky rozumí všechny prostory na správ-
ním území Města Pečky, veřejně přístupné každému bez omezení, které jsou v majetku Města Pečky, 
Středočeského kraje, státu nebo církví .

3. Odpovědná osoba je osoba vlastnící nebo držící psy či jiná zvířata a dále osoba v dané chvíli o ně 
pečující.
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Článek 3.

Pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství.

1. Na veřejném prostranství, s výjimkou míst uvedených v odst. 2) a 3)  je zakázáno volné pobíhání 
psů a jiného zvířectva. Psi a jiná zvířata musí být vedena na vodítku.

2. V zájmu zajištění veřejného pořádku  se stanovuje odpovědným osobám povinnost nevstupovat se 
psy a jinými zvířaty do následujících veřejně přístupných míst, tj. míst přístupných každému bez 
omezení:  

o dětská hřiště, pískoviště, areál fotbalového hřiště AFK, areál fotbalového hřiště Velké 
Chvalovice, areál „Sokoliště“ a plochy pravidelně udržované veřejné zeleně.

3. Volné pobíhání psů a jiných zvířat, pod neustálým dohledem nebo přímým vlivem odpovědné 
osoby tak, aby v případě jakéhokoliv nebezpečí ohrožení veřejného pořádku  mohl být pes nebo 
jiné zvíře odpovědnou osobou přivoláno a bezpečnost osob a majetku zajištěna, je povoleno 
v následujících lokalitách:

o část ulice Dobřichovská (u garáží), okolí rybníku „Benešák“, plocha mezi bývalým areá-
lemVÚKPS a čerpací stanicí, ulice Letohradská (lokalita za Myslivnou). V městské části
Velké Chvalovice je povoleno volné pobíhání psů  na poz. par.č.20/1 – polní cesta naproti 
fotbalovému hřišti.

Článek 4

Ostatní povinnosti odpovědné osoby.

1. Odpovědná osoba (osoba provázející psa) je povinna zajistit, aby pes či jiné zvíře neznečišťoval ve-
řejné prostranství, popř. zajistil okamžité odstranění znečištění.

2. Odpovědná osoba je povinna splnit přihlašovací povinnost na MěÚ v Pečkách..

3. Odpovědná osoba bude uchovávat po dobu života psa záznamy o povinném očkování, a to i po dobu 
jednoho roku po smrti nebo ztrátě psa.

4. Odpovědná osoba je povinna zajistit, aby pes měl na obojku identifikační známku. Známku vydá při 
přihlašování psa MěÚ v Pečkách. V případě ztráty nebo zničení známky vydá MěÚ v Pečkách znám-
ku náhradní.

5. Chov všech zvířat na správním území Města Pečky musí být v souladu s platnými předpisy a nesmí 
poškozovat životní prostředí.
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Článek 5.

Závěrečná ustanovení.

1. Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o trestný čin či jiný správní 
delikt,

2. Zrušuje se OZV 4/2000 o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství a jejich 
chovu na správním území Města Peček vydaná dne 14.4.2000.

3. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem ode dne jejího zveřejnění.

.............................................                                ................................................
starosta města                                             místostarosta města

Datum vyvěšení :
Datum sejmutí :


