Obec Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006,
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo obce Štěpánov se na svém zasedání dne 13. 11. 2006 usneslo vydat podle § 10
písm. c) a d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, 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“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
Účelem této vyhlášky je vymezit prostory pro volné pobíhání psů, stanovit pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství v obci Štěpánov a uložit povinnosti k užívání zařízení obce
Štěpánov sloužících potřebám veřejnosti.
Článek 2
Vymezení pojmů a prostor pro volné pobíhání psů
(1) Veřejným prostranstvím jsou pro účely této vyhlášky 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 ¹).
(2) Držitelem psa pro účely této vyhlášky se rozumí vlastník psa, chovatel psa, osoba
doprovázející psa či jiná osoba, která odpovídá za pohyb psa na veřejném prostranství.
(3) Volné pobíhání psů je možné pouze na veřejných prostranstvích mimo zastavěné části obce,
vyznačených v příloze č. 1 této vyhlášky.
Článek 3
Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství
(1) Pes musí být na veřejném prostranství vždy označen identifikační známkou, případně čipem.
(2) S výjimkou prostor veřejných prostranství uvedených v článku 2 odst. 3 vyhlášky se zakazuje
volné pobíhání psů na veřejném prostranství.
(3) Držitel psa je povinen na veřejném prostranství (v zastavěné části obce, s výjimkou prostor
veřejných prostranství dle čl.2 odst. 3 – příloha č. 1) zabezpečit psa vedením na vodítku nebo
doprovázet psa, který má nasazen košík (náhubek) a zajistit, aby pes byl pod trvalou kontrolou
doprovázející osoby.
(4) a) Držitel psa je povinen, aby pes na veřejném prostranství určeném pro volné pobíhání
(mimo zastavěnou část obce) byl pod trvalou kontrolou doprovázející osoby.
b) Držitel psa je povinen, aby pes nebezpečných plemen na veřejném prostranství určeném
pro volné pobíhání (mimo zastavěnou část obce) měl nasazen košík (náhubek) a byl pod trvalou
kontrolou doprovázející osoby. Za nebezpečného psa se pro účely této vyhlášky považuje
jedinec, který je křížený nebo čistokrevný příslušník plemene: Americký stafordšírský teriér,
Stafordšírský bulteriér, Bulteriér, Argentinská doga, Brazilská fila, Dobrman, Rhodéský
ridgeback, Rotvajler. Za nebezpečného psa se považuje i jedinec, který je křížený nebo
čistokrevný příslušník skupiny psů, která je obecně známa jako pitbulteriér.
(5) Držitel psa je povinen na veřejném prostranství pro případ odložení psa (např. před objekty
kde je vstup se psy zakázán, obchody, kulturní a sportovní zařízení, …) zabezpečit psa
náhubkem (košíkem) a uvázáním za vodítko délky do 1 m k pevnému bodu (je-li před budovou
zřízen) tak, aby svým pohybem neohrožoval volně se pohybující osoby.
(6) Povinnosti, uvedené v odst. 1 tohoto článku se nevztahují na osoby, doprovázející psy při
činnosti podle zvláštního předpisu ²).
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Článek 4
Budovy sloužící veřejnosti
Zakazuje se vodit psy do těchto zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti:
a) budova Obecního úřadu, Horní 444/7, Štěpánov
b) budova Základní školy, Dolní 597, Štěpánov
c) budova Mateřské školy Sídliště 500, Štěpánov
d) budova Mateřské školy Moravská Huzová 60, Štěpánov
e) budova Základní umělecké školy, Nádražní 5, Štěpánov
f) budova Knihovny, Nádražní 11, Štěpánov
Článek 5
Sankce
Porušování povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle platných právních
předpisů ³).
Článek 6
Závěrečné ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

Mojmír Lýsek, starosta

…………………………

Jiří Běhal, místostarosta

…………………………

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) např.: zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 449/2001, o
myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
3) např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno na úřední desku dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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