MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ZRUČ NAD SÁZAVOU
č.18/1999 ve znění vyhl.č.01/2003
o úpravě pohybu zvířat
v souvislosti s čistotou města a ochranou veřejného pořádku
Zastupitelstvo Města Zruč nad Sázavou se dne 15.9.2003 usneslo v souladu
s ustanoveními § 10 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích,ve znění platných změn a doplňků na této
obecně závazné vyhlášce,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Zruč nad
Sázavou,která nabyla účinnosti dnem 2. 10. 1999:
ODDÍL I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
čl.1
Účel a rozsah platnosti vyhlášky
1.

Účelem vyhlášky je úprava volného pobíhání a kontrola chovaných zvířat při
pohybu po veřejných prostranstvích správního území města Zruč nad Sázavou
čl.2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí :

1. Chovanými zvířaty (1)jsou domácí a chovná zvířata :
a)domácím zvířetem je zvíře chované chovatelem(2)(včetně nebezpečných druhů(3))
nebo v lidské péči (4)
b)chovným zvířetem je zvíře chované chovatelem(5)za účelem získání trvalého zdroje
peněžních příjmů,např.hospodářské zvíře(6),pokusné zvíře(7) apod.
2. Nebezpečným zvířetem je zvíře,které v dané situaci bezprostředně ohrožuje člověka(8).
3.Veřejnými prostranstvími(9)ve městě jsou pro potřeby této vyhlášky zejména tyto
veřejnosti přístupné prostory:
I.
II.
III.

Náměstí
Parky,dětská,sportovní a školská hřiště,tržiště,autobusová a železniční
nádraží,parkoviště apod.
Plochy ošetřované zeleně

4.

Pohyb zvířete:
a)volné probíhání zvířete po veřejném prostranství je pohyb zvířete bez kontroly
fyzickou osobou
b)kontrolovaný pohyb zvířete po veřejném prostranství je pohyb zvířete kontrolovaný
fyzickou osobou schopnou zajistit,aby zvíře,jehož pohyb kontroluje,neohrožovalo nebo
neporušovalo právo na ochranu osobnosti(10)jiných osob a nenarušovalo občanské soužití
zejména napadením osob a jiných zvířat ,neúměrným štěkotem či vytím,aby neomezovalo
dopravu a nezpůsobovalo škody na majetku,přírodě a životním prostředí
c)omezený pohyb zvířete je pohyb zvířete ovládaný technickými a jinými pomůckami
např.vedení zvířete na vodítku apod.
5.
Osoba kontrolující pohyb zvířete je fyzická osoba,schopná zajistit kontrolovaný pohyb
zvířete nebo zvířat po veřejném prostranství města.Pokud tato osoba nemá způsobilost
k právním úkonům(11),musí být k této kontrole přiměřeně rozumově a volně vyspělá (12)

ODDÍL II.
ÚPRAVA POHYBU ZVÍŘAT
čl.3
Volné pobíhání zvířat
1.
Je zakázáno volné pobíhání psů a ostatních chovaných zvířat,mimo koček,po
veřejných prostranstvích
2.
Vlastníci(13),držitelé(14),pečovatelé(15) a osoby,které kontrolují pohyb zvířete po
veřejném prostranství,nenechají chovaná zvířata volně pobíhat ani na tato prostranství vnikat
čl.4
Znečišťování veřejných prostranství
1.
Osoba,kontrolující pohyb zvířete,je povinna zajistit,aby zvíře neznečišťovalo veřejná
prostranství.
2.
Osoba kontrolující pohyb zvířete,zajistí na vlastní náklady odstranění zvířetem
způsobené nečistoty (zejména pevných exkrementů)
čl.5
Omezení pohybu
1.
Osoba kontrolující pohyb zvířete po veřejných prostranstvích omezí dle potřeby jeho
pohyb,zejména na pozemních komunikacích a veřejnosti přístupných prostorách I. a II.
2.Osoba kontrolující pohyb zvířete po veřejném prostranství dbá,aby zvíře,jehož pohyb
kontroluje,nezpůsobilo škodu na majetku,zdraví,přírodě,životnímu prostředí,neomezovalo
dopravu a neomezovalo jiné osoby.Dle potřeby k tomu používá technické a jiné pomůcky.

3.
Osoba kontrolující pohyb zvířete po veřejném prostranství dodržuje místní úpravu
pohybu zvířat,kterou stanoví vlastník nebo správce těchto prostranství,zejména na veřejně
přístupných prostorách I. a II. Taková to úprava musí být v místě veřejně označena.
4.
Vzhledem ke speciálnímu určení některých veřejně přístupných lokalit je do nich
vstup se zvířaty,zejména se psy ,zakázán.
Jde o tyto lokality: -areál I.ZŠ na Pohoří a areál školní družiny
-požární nádrže v Nesměřicích a na Dubině,vč.bezprostředně
přilehlých ploch
-veškerá sportoviště a dětská hřiště nacházející se na veřejných
prostranstvích
-areály hřbitovů v ulicích I.Máje a Jiřické
-veškerá označená udržovaná zeleň městských parků
čl.6
Označení psů
1.
Je nepřístupný pohyb psa po veřejném prostranství města bez možnosti identifikace
jeho vlastníka,držitele nebo pečovatele.
2.
Osoba kontrolující pohyb psa po veřejném prostranství města zajistí jeho označení
evidenční známkou(16).
ODDÍL III.
DALŠÍ USTANOVENÍ
čl.7
Sankční ustanovení
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat jako přestupek (17),nejde-li o jiný
správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo trestný čin.
čl.8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.11.2003,dnem vyhlášení je 13.10.2003

Jan Jelínek
zástupce starosty města Zruč n.S.

Mgr.Martin Hujer
starosta města Zruč n.S.

1) §127 odst. 1 zák.č.40/1964 Sb.,občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků
2) § 3 odst. e) zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat
-„3) § 3 odst. e) zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat
-„4) § 3 odst. e) zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat
-„5) § 3 odst. e) zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat
-„6) § 3 odst. e) zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat
-„7) § 3 odst. e) zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat
-„8) § 3 odst. e) zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat
-„9) § 4 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb.,o místních poplatcích a čl. 17 obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích ze dne 6.11.1997 ve znění pozdějších změn a doplňků
10)Ochrana osobnosti § 11,12,13,14,15,16 zákona č.40/1964 Sb.,občanský zákoník -„11) § 8 odst. 1 zákona č.40/1964 Sb.,občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků
12) § 9 zákona č.40/1964 Sb.,Občanský zákoník
13) část druhá,hlavní první,vlastnické právo,zák.č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník -„14) § 129 odst. 1 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník
15) § 3 odst. f zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat
-„16) čl. 5 obecně závazné vyhláška o místních poplatcích ze dne 6.11.1997 –„17)zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích

