
     OBEC ZLECHOV 
 

   Obecně závazná vyhláška obce Zlechov č.1/2013  

 
 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci   

   Zlechov a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů 

 

 Zastupitelstvo obce Zlechov se na svém XI.zasedání dne 5. 3. 2013, bod 10, usnesení č.361 

usneslo vydat na základě §24 odst.2 zákona č.246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění 

pozdějších předpisů  a podle §10 písm.d), §35 a §84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

      Článek 1 

     Úvodní ustanovení 

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se: 

 

1. v souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci Zlechov 

    stanovují opatření, jejichž účelem je zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v obci 

    Zlechov, zdraví a bezpečnosti osob a majetku, 

2. upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro  volné 

    pobíhání psů, 

3. stanovují se práva a povinnosti k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství na území 

    obce Zlechov a k ochraně veřejné zeleně. 

 

      Článek 2 

     Vymezení základních pojmů 

 

1. Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, komunikace, veřejná zeleň, hřiště, parky 

    a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez    

    ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

2. Prostory pro volné pobíhání psů jsou veřejná prostranství, vymezená v článku 4 této obecně 

    závazné vyhlášky. 

3. Vodítko je prostředek uzpůsobený k vedení psa. 

4. Náhubek je prostředek uzpůsobený k zajištění tlamy (mordy) psa. 

5. Volný pohyb psa je situace, kdy pes při pohybu na veřejném prostranství není veden na vodítku. 

 

      Článek 3 

   Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

 

1. Osoba, která psa doprovází je povinna na veřejném prostranství vést psa na vodítku  

    s výjimkou prostor pro volné pobíhání psů, kde je volný pohyb psů povolen za podmínek    

    stanovených touto obecně závaznou vyhláškou a zvláštními právními předpisy. 

2. Není-li osoba, která psa doprovází schopna vzhledem ke svému fyzickému stavu či zdatnosti 

    zajistit ovladatelnost psa, nebo je-li tato osoba mladší 15 let, je povinna použit současně  

    s vodítkem i náhubek. Použitím náhubku se rozumí upevnit psu náhubek tak, aby znemožňoval  

    kousnutí. 

3. Osoba, která psa doprovází je povinna zabránit vstupu psa na veřejná prostranství v obci Zlechov, 

    sloužící jako dětská hříště a sportoviště. 
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4. Povinnosti osob doprovázejících psa (psy) dle tohoto ustanovení se nevztahují na psy 

    vykonávající služební nebo záchranářské činnosti, na slepecké či asistenční psy a lovecké psy při   

    výkonu práva myslivosti ve smyslu zvláštních právních předpisů. 

5. Chovatel je povinen zajistit, aby pes, jehož držení podléhá místnímu poplatku, byl při pohybu na 

    veřejném prostranství opatřen evidenční známkou obce Zlechov. Chovatel upevní známku na  

    obojek psa nebo vodící zařízení tak, aby známka byla viditelná. 

6. Osoba doprovázející psa je povinna zajistit neprodleně odstranění případného znečištění 

    veřejného prostranství exkrementy způsobené doprovázeným psem. 

 

      Článek  4 

        Prostory pro volné pobíhání psů 

 

1. Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory dle Přílohy č.1: 

 a) Polní komunikace od komunikace III/4272 po část obce „Doubek“, 

 b) Asfaltová místní komunikace od začátku obce Zlechov směrem na Velehrad, 

 c) Polní komunikace od místního hřbitova po část obce „Žleby“, 

 d) Polní komunikace podél komunikace I/50 – směr Staré Město, 

 e) Polní komunikace podél komunikace I/50 – k areálu AGRO Zlechov, 

 f) Betonová polní komunikace od areálu SK Zlechov.  

 2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedenách v odst.1 je možné pouze pod neustálým dohledem 

    a přímým vlivem osoby doprovázející psa. 

 

      Článek 5 

           Kontrola a sankce 

 

1. Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí Obecní úřad Zlechov. 

2. Porušení této obecně závazné vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný 

    správní delikt nebo o trestný čin. 

 

      Článek 6 

       Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2013. 

 

 

 

 

----------------       ------------------------   

Ivan Vojtěšek       ing. Antonín Haloda 

místostarosta                starosta 

       

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6. března 2013 

 

Sejmuto z úřední desky dne:   

 

 

Příloha č.1: Grafické zobrazení prostoru pro volné pobíhání psů dle Článku č.4 
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