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NÁZEV: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2017, 
kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Žďár nad 

Sázavou a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti 

ANOTACE: 

Touto vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích města, 
povinnosti k zajištěni udržování čistoty veřejných prostranství a některá pravidla k užívání 
zařízení města sloužící potřebám veřejnosti. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2017, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Žďár 
nad Sázavou a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti dle předloženého návrhu 

Starosta města Místostarosta města Tajemník MěÚ 

Odbor majetkoprávní Usek tajemníka a správy MěU Odbor finanční 

Odbor komunálních služeb Odbor rozvoje a územnlho Odbor stavebnl 
plánováni 

Odbor školstvl, kultury a sportu Odbor sociální Odbor občansko-správnl a OZU 

Odbor dopravy Odbor životního prostředl Odd. správy měst. lesů a rybnlků 

Oddělení informatiky Odd. finanční kontroly a Městská policie 
interního. auditu 

Projektový koordinátor Krizové řízení Technická správa budov města 

Zpracoval: Zpracoval: OP, MP, OKS, Předkládá: majetkoprávní odbor 

OŠKS, TSBM 



Název materiálu: Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se stanovují pravidla pro volný 
pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Žďár nad Sázavou a k užívání zařízení města 
sloužících potřebám veřejnosti 

Počet stran: 1 

Počet příloh: 1 

Popis 
Touto vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích města, povinnosti 
k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství a některá pravidla k užívání zařízení města 
sloužící potřebám veřejnosti. 

Geneze případu 

Vedení města uložilo zpracovat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. V př[padě, že bude tato vyhláška 
schválena, dojde ke zrušení obecně závazné vyhlášky města Zďár nad Sázavou č. 2/2006, 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ze dne 23. 3. 
2006. Tato vyhláška do dnešní doby řeší i problematiku pohybu psů na veřejných prostranstvích. 
Pokud bude shora uvedená vyhláška č. 2/2017 schválena, zruší stávající úpravu, novou úpravu 
pohybu psů však v sobě nezahrnuje. 

Návrh řešení 
• Doporučit zastupitelstvu města schválení vyhlášky č. 3/2017. 

Varianty návrhu usnesení 
• Nejsou uvedeny 

Stanoviska 
Na přípravě vyhlášky se podílel starosta města, místostarosta města, majetkoprávní odbor, 
městská policie, odbor komunálních služeb, odbor školství, kultury a sportu a organizační složka 
Technická správa budov. 



Město Žďár nad Sázavou 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2017, 

kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě 
Žd'ár nad Sázavou a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou schválilo na svém zasedání konaném dne 
23.3.2017, usnesením č.j ............. ,v souladu s usl.§ 24 odsl. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týráni, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usl. § 10 písm. c), 
písm. d) a§ 84 odsl. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen"vyhláška"): 

Článek 1 
úvodní ustanovení 

Touto vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích města, 
povinnosti k zajištěni udržování čistoty veřejných prostranství a některá pravidla k užívání 
zařízení města sloužící potřebám veřejnosti. 

Článek 2 
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

1. Fyzická osoba 1 je povinna mít psa na veřejném prostranství2 na vodítku a bez vodítka 
je povinna ho opatřil náhubkem. Fyzická osoba je povinna míl psa na veřejném 
prostranství pod neustálým dohledem a přímým vlivem. 

2. Každý pes musí být označen známkou a to tak, aby mohl být jednoznačně 
identifikován. 

3. Fyzická osoba provádějící odborný výcvik vodících a asistenčních psů je povinna 
zajistit, aby pes byl vybaven místo evidenční známky podle odst. 2. známkou 
s telefonním kontaktem výcvikového centra, kde je pes evidován. 

4. Pravidla pro pohyb psů na vodítku a užití náhubku uvedená v odsl. 1. se nevztahují 
na psy slepecké, záchranářské, asistenční a služební. 

Článek 3 
Volný pohyb psů 

1. Příloha této vyhlášky vymezuje prostory označené jako "výběhy pro psy" nebo "psi 
výběhy", na kterých se psi mohou pohybovat volně bez vodítka a bez náhubku. 

2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v čl. 3 odsl. 1. je možné pouze pod 
neustálým dohledem a při mým vlivem fyzické osoby. 

1
) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba 

2 
) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřlzenf), ve znění pozdějších předpisů 



Článek 4 
Čistota veřejných prostranství 

1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění veřejného prostranství. 
2. Kdo způsobl znečištěni veřejného prostranství, je povinen znečištěni neprodleně 

odstranitl. 
3. V případě znečištění veřejného prostranství exkrementy psa odstraní neprodleně toto 

znečištění osoba, která má psa v dané chvíli ve své péči. 

Článek 5 
Pravidla k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejností 

Zakazuje se vstup se zvířaty do zařízení města sloužící potřebám veřejnosti, která jsou 
označena nápisem: "ZÁKAZ VSTUPU SE ZVIŘATY". Těmito zařízeními jsou zejména 
objekty a budovy v majetku města (městský úřad, muzeum, knihovna, poliklinika, sportoviště, 
dětská hřiště, pískoviště atd.). Zákaz se nevztahuje na psy slepecké, záchranářské, 
asistenční a služební. 

Článek 6 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášeni. 

Ing. Josef Klement 
místostarosta města 

Přiloha: Grafické vymezení ploch, kde je možný volný pohyb psů 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 

Mgr. Zdeněk Navrátil 
starosta města 

3
) Přestupek podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších pfedpisť1 
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