
 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o pravidlech pro pohyb psů na 

veřejném prostranství 
 

Zastupitelstvo obce Havlovice  se na svém zasedání dne 6.12.2005   usneslo vydat v souladu 
s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm.i) č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku : 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Tato obecně závazná vyhláška ( dále jen „ vyhláška“ ) upravuje pravidla pro pohyb 

psů na veřejném prostranství obce Havlovice. 
 
 

2. Pro účely této vyhlášky se: 
a) za veřejná prostranství považují: všechny chodníky, veřejně přístupné pozemní 

komunikace1) , parkoviště , autobusové zastávky a prostranství u kulturního 
domu, u obecního úřadu, u základní školy, u prodejny Jánošík, 
park T.G.Masaryka, urnový háj a okolí a sportovní areál u školy 

b) vodítkem rozumí prostředek uzpůsobený k vedení psa 
c) za psa zvláštního určení považuje pes lovecký 2), slepecký, záchranářský, 

asistenční, služební pes policie 3) 4) a ozbrojených sil 5) 6) . 
 
 
 

Článek 2 
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

 
1. na veřejném prostranství vymezeném v čl.1 ods.2 písmene a) této obecně 

závazné vyhlášky je zakázáno přivádět psy na květinové záhony, záhony 
keřových porostů a na plochy veřejné zeleně. Do prostoru urnového háje je 
psům vstup zakázán.  

2. Na veřejném prostranství musí být pes vždy doprovázen chovatelem7)  
3. Chovatel 7) psa je povinen na veřejném prostranství, na veřejně přístupových 

pozemních komunikacích 1) (silnice, místní komunikace, veřejně přístupné 
účelové komunikace) vést tohoto psa na vodítku. Chovatel7) psa je však 
povinen na veřejném prostranství vždy vést tohoto psa na vodítku, nachází-li 
se v okruhu méně než 100m od psa jiná osoba. Délka vodítka musí 
znemožňovat útok či jiné obtěžování ostatních osob na veřejném prostranství 
se pohybujících. Chovatel 7) psa je povinen dbát toho, aby vodítko nebylo 
překážkou volného pohybu chodců, osob na invalidním vozíku, cyklistů či 
kočárků. Při míjení dítěte, kočárku, osob na invalidním vozíku nebo 
organizovaného útvaru chodců 8)  je chovatel 7) psa povinen zkrátit vodítko tak, 
aby  tohoto psa vedl u své nohy. 

4. Ustanovení odst.1 a odst. 3 tohoto článku se nevztahuje na chovatele psů 
zvláštního určení s výjimkou loveckých psů 2)  zvláštního určení s výjimkou 
loveckých psů pohybujících se na nehonebních pozemcích 2) . 



5. Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštními právními 
předpisy.4) 8) 9)  

 
Článek 3 

Závěrečné ustanovení 
 

 
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/1998 obce Havlovice o  omezujícím opatření 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce. 
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________                                                            _________________       
  Jaroslav Provazník                                                                  ing.Pavel Dvořáček 
      místostarosta                                                                              starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 1)     zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
 2)     zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
3) zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
4) zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 
5) zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů 
6) zákon č. 219/1999 Sb., o vojenských silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
7) § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
8) zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
9) např. zákon č. 166/1999Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů( veterinární zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
obecně závazná vyhláška č. 3/2003o místním poplatku ze psů 


