2/2016
Obecně závazná vyhláška
města Čáslav
č. 2/2016,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Čáslav
Zastupitelstvo města Čáslav se na svém zasedání dne 20. 6. 2016 usneslo vydat na základě ust. § 24
odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s ust. § 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:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška upravuje základní pravidla pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích ve městě. Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky se rozumí 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.
2. Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby, které jsou
vlastníky psa nebo další osoby, kterým byl pes svěřen, mající na území města trvalý pobyt anebo se na
území města zdržují (dále jen „držitel“).

Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě :
a) na veřejných prostranstvích ve městě je volný pohyb psů zakázán, držitel psa je povinen ho mít na
veřejném prostranství na vodítku s výjimkou míst uvedených v příloze vyhlášky.
b) držitel je povinen kontrolovat pohyb psa, aby nedošlo k obtěžování jiné osoby či zvířete, zajistit psa
proti úniku
c) držitel je povinen opatřit psa náhubkem při pohybu na veřejném prostranstvím ve městě vždy, když
se jedná o špatně ovladatelného psa, jakož i v případě, kdy psa nechá krátkodobě opuštěného na
veřejném prostranství
d) držitel je povinen zajistit, aby pes byl opatřen evidenční známkou
e) držitel je zodpovědný za to, že pes nebude znečiťovat veřejné prostranství, za tím účelem je držitel
povinen zejména po něm uklízet psí exkrementy a nesmí vstupovat se psy a jinými zvířaty v
zájmovém chovu na dětská a sportovní hřiště, pískoviště, do prostor městského úřadu, škol, školek a
nemocnice

Povinnosti stanovené v odst. (1) se nevztahují na osoby doprovázené vodícími a asistenčními psy a
osoby provádějící odborný výcvik vodících a asistenčních psů.

Cl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
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