Město

Starý

V yhláška

Plzenec

č. 2/2011

Zastupitelstvo města Starého Plzence vydává dne 28.03.2011 v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku

o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích
Čl. 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(1) Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích ve městě a zajištění čistoty veřejných prostranství.
(2) Veřejná prostranství pro účely této vyhlášky, tzn. zejména náměstí, ulice, silnice a místní
komunikace s chodníky včetně veřejné zeleně v zastavěném území, tedy prostory přístupné
každému bez omezení bez ohledu na vlastnictví pozemku, jsou vymezena v příloze této
vyhlášky.
Čl. 2
POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
(1) Na veřejném prostranství je možný pohyb psů pouze upoutaných na vodítku
a doprovázených fyzickou osobou. Vedený pes nesmí být překážkou volného pohybu
cyklistů, chodců, kočárků či invalidních vozíků.
(2) Pes vyvedený na veřejná shromáždění občanů, manifestace, pouliční průvody, veřejné
produkce a jiné sportovní či společenské akce, vyjma výstav psů nebo kynologických akcí,
musí být opatřen náhubkem.
(3) Pokud byla držiteli vydána pro psa evidenční známka1), musí být pes při pohybu na
veřejném prostranství touto známkou viditelně označen.
(4) Psi nesmí být vyváděni na místa vybavená zařízením sloužícím k dětským hrám
a na místa označená bezpečnostní tabulkou nebo piktogramem s vyobrazením přeškrtnuté
siluety psa.
(5) Provádění výcviku psů na veřejném prostranství je zakázáno.
(6) Znečistí-li pes veřejné prostranství, je doprovázející osoba povinna neprodleně toto
znečištění odstranit.

Čl. 3
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Na ostatní veřejná prostranství na území města, která nejsou v příloze vyhlášky vymezena,
se ustanovení této vyhlášky nevztahují.
(2) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na psy služební a záchranářské při výkonu služby
a záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.
(3) Za dodržování ustanovení této vyhlášky odpovídá osoba, která psa doprovází.
(4) Porušení nebo nedodržení ustanovení této vyhlášky je posuzováno jako přestupek podle
zvláštních právních předpisů2).
(5) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Bc. Vlasta Doláková v. r.
starostka

Bc. Václav Vajshajtl v. r.
místostarosta

___________________________________________________________________________
1) Část II čl. 4 obecně závazné vyhlášky města č. 1/2011
2) § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
§ 27 odst. 1 písm. j) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů
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Příloha vyhlášky č. 2/2011 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích
Seznam veřejných prostranství pro účely vyhlášky
Katastrální území Starý Plzenec:
Ulice a náměstí - název:
Akátová, Baslova, Bezručova, Boženy Němcové, Brožíkova, Čachna, Čelakovského,
Dobrovského, Dr. Beneše, Dvořákova, Elišky Krásnohorské, Erbenova, Fričova, Gorkého,
Habrmanova, Hálkova, Haškanova, Havlenova, Havlíčkova, Herejkova, Heydukova,
Hollmanova, Hradiště Plzeňského, Husova, Javorová, Jetelová, Jiráskova, Jungmannova,
K Lomu, Karolíny Světlé, Ke Hřišti, Ke Skalce, Kollárova, Komenského, Kpt. Jaroše, Krátká,
Lipová, Luční, Máchova, Májová, Malostranské náměstí, Mánesova, Masarykovo náměstí,
Mikoláše Alše, Modřínová, Na Klínu, Nádražní, Náprstkova, Nepomucká, Nerudova,
Palackého, Pionýrů, Pod Hůrkou, Pod Tratí, Podhradní, Podskalí, Radyňská, Raisova,
Rašínova, Riegrova, Sládkova, Sladkovského, Smetanova, Smrková, Sportovní, Sudova,
Svatopluka Čecha, Štěnovická, Tomáškova, Topolová, Třebízského náměstí, U Mlýna, U
Přírodního divadla, U Sedlce, U Šimiců, 28. října, Václava Kratochvíla, Vrchlického, Žižkova.
Ostatní místa – bližší určení prostranství, příp. parc. číslo pozemku:
- parkoviště a tržiště ve Smetanově ulici – pozemky parc. č.: st.104, st.105/1, st.105/2, 126,
210/5, 210/3, 211/1,
- před prodejnou zeleniny ve Smetanově ulici – pozemek parc. č. st.103/4,
- u bývalého obchodního centra Radyně v Nerudově ulici – pozemky parc. č.: 123/1, 123/5,
- parkoviště za radnicí – pozemky parc. č.: st.98, 123/4,
- proluka mezi domy za kostelem sv. Jana Křtitele – pozemek parc. č. st.149,
- pěší zóna u restaurace Český dvůr – pozemek parc. č. 1411/18,
- před sběrným dvorem v Husově ulici – pozemky parc. č.: 63/3, 63/8,
Katastrální území Sedlec u Starého Plzence:
Ulice – název:
Mikoláše Alše,
Ulice - neoficiální název:
Družstevní, K Jezu, Kolonie, Lesní, Luční, Na Potocích, Na Výsluní, Polní, Příční,
Smetanova, Spojovací, Strmá, Školní, Tovární, Turistická, Tymákovská, Zahradní.
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