
MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ 

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, 

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro 
volné pobíhání psů 

 

Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává na základě § 24, odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a § 10, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 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 
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů. 

 

Čl. 2 

Vymezení základních pojmů 
Veřejným prostranstvím jsou 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 prostoru1). 

 

Čl. 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 podle článku 4 této vyhlášky.  

2) Osoba, která psa doprovází, je povinna zabránit vstupu psa na ta veřejná prostranství, která 

slouží jako dětská hřiště a sportoviště a jsou uvedená v příloze č. 1 a zakreslená do mapy 

v příloze č. 2 této vyhlášky a dále na pískoviště.  

3) Chovatel psa2) je povinen zajistit, aby pes byl při pohybu na veřejném prostranství opatřen 

evidenční známkou, vydávanou obcí zdarma při registraci psa.  

 

Čl. 4 

Prostory vymezené pro volné pobíhání psů 
1) Pro volné pobíhání psů je vymezen prostor, který se nachází mimo zastavěné území města 

Sezimovo Ústí. Tento prostor je vymezen zákresem do mapy v příloze č. 2 této vyhlášky. 

2) Při volném pobíhání na vymezeném prostoru pro volné pobíhání psů musí být pes pod trvalou 

kontrolou nebo dohledem osoby, která psa doprovází. 

 

Čl. 5 

Evidenční známky pro psy 
1) Správce místního poplatku ze psů vydá držitelům psů známku označenou evidenčním číslem, 

a to i pro psy, za které se místní poplatek ze psů neplatí.  

2) Známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. 



Čl. 6 

Kontrola a sankce 
1) Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Sezimovo Ústí.  

2) Porušení této obecně závazné vyhlášky může být postihováno podle zvláštních předpisů 3). 
 

  

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 
1) Tato vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití podle zvláštních předpisů4)  

a dále na psy určené k doprovodu nevidomých osob. 

2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném 

prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů, obecně závazná vyhláška č. 8/2007, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném 

prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a obecně závazná vyhláška  

č. 4/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o pravidlech pro pohyb psů na 

veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů.  

3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 
 

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
2) § 3, písm. k) zák.č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 
3) např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů 
4) např. zákon č. 283/1991 Sb. o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

        ……………………..                          ………………………….  

  Pavel Samec       Mgr. Ing. Martin Doležal 

  místostarosta                            starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

Sejmuto z úřední desky dne:                     



Příloha č. 1 – Seznam veřejných prostranství, sloužících jako dětská hřiště a sportoviště  

 

Sezimovo Ústí I: 

 hřiště v Lužnické ulici 

 hřiště v Kollárově ulici 

 

Sezimovo Ústí II: 

 hřiště za pokladnou v areálu Letního kina  

 hřiště v ulici Ke Hvězdárně 

 prostor za čp. 1113 v Průmyslové ulici 

 hřiště u základní umělecké školy v ulici 9. května 

 hřiště v Krátké ulici 

 prostor kolem čp. 666 v ulici K Hájence 

 










