
Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 

 
kterou se stanoví povinnost k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a 

upravují pravidla pro pohyb psů a domácích zvířat na veřejných prostranstvích obce 

Moravany. 

 

 Zastupitelstvo obce Moravany se na svém zasedání dne 28. 3. 2007 usnesením č. 4/55 

usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písmeno a),c),d) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích        ( obecní zřízení ), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písmeno i) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku. 

 

 

Čl. 1 

 

Obecně závazná vyhláška je vydávána k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví občanů, 

ochrany jejich majetku a k zajištění čistoty a pořádku v obci v souvislosti s volným pohybem 

psů a jiných domácích zvířat na veřejném prostranství obce. 

 

Čl. 2 

 

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu 

s ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 

 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s ochranou 

bezpečnosti, zdraví a majetku, je volný pohyb psů a domácích zvířat na veřejném prostranství. 

 

Čl. 3 

 

Vymezení pojmů 

 

Veřejným prostranstvím jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, hřiště, 

sportoviště, přilehlé prostranství u „ Duhového jezera“ a všechna další prostranství stanovená 

v obecně závazné vyhlášce obce o veřejných prostranstvích. tato vyhláška se vztahuje na 

všechny přidružené obce tj. Platěnice, Turov, Moravanský. 

Volným pohybem psů na veřejném prostranství se rozumí pohyb psů, kteří nejsou vedeni na 

vodítku či bez náhubku a dále pohyb psů bez přítomnosti vlastníka nebo držitele, případně bez 

přítomnosti osoby, které byl pes vlastníkem nebo držitelem svěřen do dočasné péče. 

Domácími zvířaty se rozumí zejména drůbež (slepice, kachny, husy, krůty, perličky), koně, 

skot, kozy, atd. chodící po zemi. 

 

Čl. 4 

 

Pravidla pro pohyb psů 

 

Volný pohyb psů a domácích zvířat po veřejném prostranství je zakázán. 

Držitel, nebo osoba, která psa doprovází musí být schopná vedeného psa ovládnout. 

 

 



 

Čl. 5 

 

Udržování čistoty 

 

Držitel psa nebo ten, jemuž je v daném okamžiku pes svěřen, je povinen z veřejného 

prostranství, zejména komunikací a ploch, kde se pohybují občané, odstranit exkrementy 

způsobené psem a domácím zvířetem, zamezit fyzickému napadání, obtěžování nebo 

ohrožování jiných psů a lidí, zamezit narušování silničního provozu v obci. 

 

Čl. 6 

 

Postih za porušení vyhlášky 

 

Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádí městská policie. 

Občanovi, který úmyslně či z nedbalosti poruší tuto obecně závaznou vyhlášku a tím ohrozí 

nebo poruší veřejný pořádek, lze uložit podle ust. § 46/2 z.č. 200/90 Sb. zákona o přestupcích 

v platném znění pokutu až do výše Kč 30.000,-, právnické osobě či podnikateli, který při 

výkonu podnikatelské činnosti poruší tuto vyhlášku pokutu až do výše Kč 200.000,-. 

 

Čl. 7 

 

Tato vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití podle zvláštních právních 

předpisů ( např. Policie ČR, ozbrojených sil ) a dále psy určené k doprovodu nevidomých 

osob. 

 

 

Čl.8 

 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnost dne 11. 4. 2007 

                                                                     

 

 

 

V Moravanech dne 28. 3. 2007 

 

 

 

……………………………     ……………………………. 

Lada Louženská Mgr.      Václav Roček 

místostarosta       starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 11. 4. 2007 

 

 

Sejmuto z úřední desky dne 26. 4. 2007 



 


