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OBEC TUCHLOVICE
Obecně závazná vyhláška
Obce Tuchlovice č. 06/2016,
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a
vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Zastupitelstvo obce Tuchlovice se na svém zasedání dne 19. 12. 2016 usnesením č. Z06-7c/2016 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. I
Účel úpravy
Účelem této vyhlášky je upravit pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích na
území obce Tuchlovice (dále jen „obec“) a vymezit prostory pro volné pobíhání psů na
území obce.

Čl. II
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
1) Na veřejných prostranstvích na území obce se zakazuje volné pobíhání psů. Tento
zákaz se nevztahuje na prostory pro volné pobíhání psů vymezené v čl. III. této
vyhlášky.
2) Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa na veřejném prostranství bez vodítka,
přičemž pes je pod dohledem vlastníka nebo osoby, které vlastník psa svěřil (dále jen
„odpovědná osoba“).
3) Odpovědná osoba je povinna učinit tato opatření zamezující volnému pobíhání psa:
a) při pohybu psa na veřejném prostranství mít psa na vodítku,
b) mít psa na veřejném prostranství pod neustálým dohledem a přímým vlivem
v případech, kdy za účelem zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a po
nezbytně nutnou dobu psa na veřejném prostranství vhodně připoutat.
4) Odpovědná osoba je dále povinna zajistit, aby pes měl na veřejném prostranství vždy
nasazený náhubek, pokud to není pro daný druh psa nevhodné.
5) Za účelem identifikace psa pro případ, kdy se pes zatoulá nebo uprchne, je odpovědná
osoba povinna opatřit psa při jeho pohybu na veřejném prostranství evidenční
známkou.
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Čl. III
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
Volné pobíhání psů je povoleno pouze mimo zastavěné části obce.

Čl. IV
Společná a závěrečná ustanovení
1)

2)
3)
4)
5)
6)

Tato vyhláška se nevztahuje na případy, kdy pes slouží odpovědné osobě
při výkonu služebních úkolů, při plnění pracovních úkolů nebo při výkonu
záchranných prací (pes služební) nebo je pomocníkem pro osoby se zdravotním
postižením (pes vodící nebo asistenční) a podobně.
Splněním povinností stanovených touto vyhláškou není dotčena odpovědnost
osoby uvedené v čl. II. odst. 2) této vyhlášky za škodu způsobenou psem.
Znečištění veřejného prostranství psem může být posouzeno jako přestupek a
řeší se v přestupkovém řízení.
Dodržování této vyhlášky kontrolují v rámci výkonu své činnosti strážníci Městské
policie Nové Strašecí.
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou může být posouzeno jako
přestupek nebo jiný správní delikt, který se postihuje dle zvláštního zákona.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dnem po vyvěšení na úřední desce obce

Digitálně podepsal

Mgr. Jaroslav Mgr. Jaroslav Pošta
Datum: 2017.01.06
Pošta
……………………………………….
Iva Pencová, místostarostka
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Mgr. Jaroslav Pošta, starosta
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