MĚSTO JILEMNICE
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015,
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostor pro volné
pobíhání psů
Zastupitelstvo města Jilemnice se na svém zasedání dne 21. října 2015 usnesením č. …/15 usneslo vydat
na základě zákonného zmocnění vyplývajícího z ust. § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato
vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Město Jilemnice stanovuje touto vyhláškou, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku a zajištění čistoty veřejných prostranství, s cílem přispět k bezpečí osob, ochraně zdraví a
zachování majetku při pohybu psů na veřejném prostranství, za současného dodržení požadavků ochrany
zvířat proti týrání, pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích nacházejících se na území města
Jilemnice.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) veřejným prostranstvím 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
b) chovatelem fyzická osoba, která psa vlastní nebo drží, byť i jen dočasně, stejně jako osoba,
která psa doprovází a má ho pod dohledem nebo kontrolou,
c) volným pobíháním psů pohyb psa bez vodítka, a to pod dohledem nebo kontrolou chovatele.
Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích města Jilemnice
(dále jen „veřejná prostranství“):
a) Pohyb psů na veřejných prostranstvích, mimo prostory vyznačené v příloze této vyhlášky
jako „Místa určená pro volné pobíhání psů“, je možný pouze na vodítku.
b) Výcvik psů na veřejných prostranstvích je povolen pouze za splnění podmínek stanovených
v čl. 4 odst. 2 této vyhlášky a v prostorech určených pro volné pobíhání psů, vymezených
v příloze této vyhlášky jako „Místa určená pro volné pobíhání psů“.
c) Pes musí být při pohybu na veřejném prostranství označen identifikační známkou vydanou
příslušným orgánem města Jilemnice bezplatně oproti zaplacení místního poplatku ze psů;
to neplatí, působí-li psovi, s ohledem na jeho malý vzrůst, nošení známky při pohybu potíže.
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2. Zakazuje se přivádět psy na dětská hřiště a pískoviště, nacházející se na veřejných
prostranstvích, která jsou vyznačená v příloze této vyhlášky.
3. Chovatel je povinen odstranit doprovázeným psem způsobené znečištění veřejného prostranství
psími exkrementy.
4. Za plnění povinností stanovených tímto článkem odpovídá chovatel.
Čl. 4
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
1. Pro volné pobíhání psů se vymezují prostory vyznačené v příloze této vyhlášky jako „Místa
určená pro volné pobíhání psů“.
2. Volné pobíhání psů v prostorech vyznačených v příloze této vyhlášky je možné pouze pod
neustálým dohledem a přímým vlivem chovatele.
Čl. 5
Výjimky z působnosti obecně závazné vyhlášky
Ustanovení této vyhlášky a povinnosti z nich vyplývající se nevztahují na osoby zdravotně postižené a
jejich psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob ani na psy služební a
záchranářské při výkonu služby a záchranných prací či psy lovecké při výkonu práva myslivosti
v honitbě využívané dle zvláštních právních předpisů.2
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Jilemnice č. 5/2006, o zabezpečení veřejného
pořádku, vyhlášená dne 14. července 2006.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

…………………………

…………………………

Vladimír Vinklář
místostarosta

Ing. Jana Čechová
starostka

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

např. ust. § 52 písm. j) ve spojení s ust. § 53 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, ust. § 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 14
vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001
Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
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