
Obecně závazná vyhláška obce Třebešov  č.  1 /2009
o pohybu psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo  obce  Třebešov  svým  usnesením  č.19   ze  dne  15.  12.  2009  vydává  v  souladu 
s ustanovením  §  10  písm.  c)  a  d)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 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

Tato vyhláška za účelem ochrany bezpečnosti, zdraví, majetku a veřejného pořádku stanoví pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volný pohyb psů a prostory, kde je 
vstup psů zakázán. 

Článek 2
Působnost obecně závazné vyhlášky

Tato vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a je závazná pro fyzické a 
právnické osoby v územním obvodu obce Třebešov.

Článek 3
Vymezení pojmů

(1) Veřejným prostranstvím jsou 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 prostoru1). 

(2) Průvodcem psa se rozumí každý, kdo provází psa staršího 3 měsíců na veřejném prostranství 
nebo jinak umožní psu staršímu 3 měsíců pohyb po veřejném prostranství. 

(3) Volným pohybem psa  se  rozumí  pohyb  psa  staršího  3  měsíců  na  veřejném prostranství  bez 
vedení psa průvodcem na vodítku. 

Článek 4
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

(1) Na veřejném prostranství je zakázáno

a) nechat volně pobíhat psy s výjimkou veřejného prostranství určeného pro volný pohyb psů

b) vstupovat se psy na veřejně přístupná dětská a sportovní hřiště, pískovitě a depozitní místa 
posypového materiálu v majetku obce Třebešov.

(2) Osoba doprovázející psa je povinna :

a) na veřejném prostranství vést psa na vodítku tak, aby neobtěžoval jiné osoby, neohrožoval 
jejich život, zdraví nebo majetek 

b) zajistit  psa proti  úniku a učinit  opatření proti  obtěžování jiných osob, ohrožování jejich 
zdraví nebo majetku v případě, že nebude pes veden na vodítku v místech k tomu určených – 
viz. příloha č. 1.

(3) Držitel psa, který má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo, je povinen zajistit, aby pes při pohybu 
na  veřejném  prostranství  byl  opatřen  platnou  identifikační  známkou.  Každý  držitel  psa  obdrží 



bezplatně  identifikační  známku  pro  psa  oproti  zaplacenému  místnímu  poplatku  podle  zvláštních 
předpisů2.Tato známka je nepřenosná. Držitel psa je povinen zajistit, aby pes známku nosil, nebo aby 
ji na požádání oprávněného kontrolního orgánu doprovázející osoba psa mohla ihned předložit. 

(4) Příloha č. 1  této obecně závazné vyhlášky vyčleňuje plochy určené pro volné pobíhání psů.

Článek 5
Osvobození

Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na služební  a záchranářské psy při  výkonu služby a 
záchranných prací 4 a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.

Článek 6
Sankce 

Porušení  povinností  stanovených  touto  vyhláškou  bude  posuzováno  jako  přestupek  dle  zákona 
č.200/1990  Sb.  o  přestupcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů3,  nepůjde-li  o  jiný  správní  delikt 
postižitelný podle zvláštních předpisů, nebo trestní čin.

Článek 7
Kontrolní činnost

Kontrolu  dodržování  jednotlivých  ustanovení  této  vyhlášky  je  oprávněn  provádět  pověřený 
zaměstnanec obecního úřadu a pověřený člen příslušného orgánu obce.

Článek 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem    1.  1.  2010.

………………………………. ……………………………….
Lenka Cabalková Bc. Jana Řízková 
      starostka    místostarostka 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 12. 2009 

Sejmuto z úřední desky dne: 31. 12. 2009

1 zákon č. 128/2000 Sb.o obcích , ve znění pozdějších předpisů
2 zákon č.565/1990 Sb., o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů
3 zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů
4 zákon č. 212/1999Sb., o ozbrojených silách ČR, celní zákon č. 13/1993Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 
555/1992 Sb.o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č.124/1992Sb. o Vojenské 
policii., ve znění pozdějších změn a doplňků.



PŘÍLOHA č. 1
K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE č.  1 /2009,

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné 
pobíhání psů

Veřejná prostranství, kde je zakázán vstup psů:
1) dětské hřiště za školou (parcelní čísla 202/13, 202/28, 231/12 a 231/13) – viz. červeně vyznačená 
plocha na mapce

Veřejná prostranství, kde je povolen volný pohyb psů :
1) lokalita na Úvoze parcelní číslo 3007 od čp. 35 a parcelní číslo 3105
2) lokalita v Korejtkách parcelní č. 3012 od konce pozemku čp. 57
3) lokalita parcelní číslo 62
4) lokalita parcelní číslo 3037 od konce pozemku čp. 11
5) lokalita parcelní číslo 3160 od konce pozemku čp. 5


