
Obec Horní Suchá

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2008

K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
v oblasti pohybu psů na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo obce Horní Suchá se na svém zasedání dne 21.8.2008 usnesením číslo 13/08/ZO 
usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst.2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písmeno d), § 35 a § 84 
odstavec 2, písmeno h) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto 

obecně závaznou vyhlášku:

článek 1
Úvodní ustanovení

1.  Tato obecně závazná vyhláška  (dále jen vyhláška) stanoví,  v zájmu ochrany životního prostředí, 
bezpečnosti, zdraví a majetku občanů, základní pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství.

2.   Ustanovení této vyhlášky se vztahují na celé území obce Horní Suchá.

článek 2
Vymezení pojmů

1.  Veřejným prostranstvím se rozumí, ve smyslu ustanovení § 34 zákona číslo 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění, 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.   Průvodcem psa se rozumí ten, kdo psa na veřejném prostranství vede nebo na něj dohlíží 

a to bez ohledu na vlastnický vztah ke zvířeti.

článek 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Průvodce psa je na veřejném prostranství povinen vést psa na vodítku s nasazeným funkčním 
náhubkem.

Povinnost neplatí pro průvodce služebních psů bezpečnostních sborů, ozbrojených sil, záchranných 
služeb, loveckých psů při výkonu práva myslivosti, vodících psů nevidomých osob a asistenčních 

psů.



Povinnost nasazení funkčního náhubku se nevztahuje na psy, jejichž anatomický tvar hlavy 
nasazení neumožňuje.

článek 4
Vymezení prostoru pro volné pobíhání psů

Pro volné pobíhání psů se vymezuje pozemek parcelní číslo 39 v k.ú. Horní Suchá.

 V uvedeném prostoru je volné pobíhání psů možné pod neustálým dozorem a přímým vlivem 
průvodce psa.

článek 5
Kontrola

Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí pověřené osoby Obcí Horní Suchá.

článek 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. října 2008.

Josef Žerdík   Ing. Jan Lipner

místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4.9.2008

Sejmuto z úřední desky: 22.9.2008


