MĚSTO IVANČICE
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.4/2011
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na území města Ivančice.
Zastupitelstvo města Ivančice se usneslo vydat podle ust. § 10, písm.d), § 35 a § 84,
odst.2, písm.h) zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
na základě ust. § 24, odst.2 zák.č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“), kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na území města Ivančice.
Čl.1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Pro účely vyhlášky se pod pojmem
„volné pobíhání psa“ rozumí pohyb psa bez vodítka na veřejném prostranství (1), a to pod
kontrolou nebo dohledem fyzické osoby.
„fyzická osoba“ rozumí chovatel psa, vlastník psa, držitel psa, průvodce či jiná fyzická osoba
vykonávající kontrolu nebo dohled nad pohybem psa.
Čl.2
POHYB PSŮ
1. Fyzická osoba zodpovídá za psa při pohybu psa na všech veřejných prostranstvích města
Ivančice.
2. Zakazuje se volné pobíhání psů
a) v prostoru dětských, školních a sportovních hřišť, dětských pískovišť a v prostoru, kde je
umístěn dětský mobiliář (skluzavky, prolézačky, kolotoče apod.)
b) v prostoru tržnic
3. Tyto zákazy neplatí pro služební psy, pro asistenční psy těžce zdravotně postižených
občanů nebo vodící psy nevidomých občanů a dále na osoby doprovázející psy při plnění
povinností dle zvláštních předpisů (2).
4. Na všech náměstích a chodnících podél komunikací všech stupňů je fyzická osoba povinna
opatřit psa vodítkem.
5. Fyzická osoba musí dbát na to, aby pes neznečišťoval veřejné prostranství. Dojde-li ke
znečištění psím exkrementem, je povinna tento neprodleně odstranit (3).
Čl.4
KONTROLA
1. Kontrolou dodržování povinností stanovených touto vyhláškou jsou pověřeni příslušní
zaměstnanci města Ivančice a strážníci Městské policie Ivančice.

Čl. 5
SANKCE
1. Porušení této vyhlášky lze postihovat dle zvláštních předpisů (4).
Čl. 6
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem po jejím vyvěšení.
2. Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem města dne 12.9.2011.

MUDr.Vojtěch Adam
starosta

Radoslav Skála
místostarosta

_______________________________________________________________________
(l) § 34 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
(2) např. zák.č.553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, zák.č.238/1991 Sb., o policii
České republiky, v platném znění, zák.č.449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění
(3) § 47, odst.1, písm.d) zák.č.200/1990 Sb., přestupcích, v platném znění
(4) zák.č.200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

