
OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007,
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro 

volné pobíhání psů

Zastupitelstvo obce Nová Ves u Mladé Vožice se na svém zasedání dne 5.3.2007 usneslo vydat 
podle § 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. h) zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro 
volné pobíhání psů.

Čl. 2
Vymezení základních pojmů

Veřejným prostranstvím jsou  všechny návse,  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 a prostory vymezené pro volné 

pobíhání psů
1) Osoba,  která psa doprovází,  je na veřejném prostranství,  které je vymezeno zákresem do 

mapy  v příloze,  povinna  vést  psa  na  vodítku.  Mapová  příloha  je  nedílnou  součástí  této 
vyhlášky 

2) Na ostatních veřejných prostranstvích není volný pohyb psů omezován a je tudíž umožněno 
jejich volné pobíhání.

3) Při volném pobíhání musí být pes pod trvalou kontrolou nebo dohledem osoby, která psa 
doprovází.

Čl. 4
Dohled a sankce

1) Dohled nad dodržování ustanovení této obecně závazné vyhlášky provádí obecní úřad. 
2) Porušení této obecně závazné vyhlášky může být postihováno podle zvláštních předpisů 2).

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2)  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



Čl. 5
Závěrečná ustanovení

1) Tato vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití podle zvláštních předpisů3) 

a dále na psy určené k doprovodu nevidomých osob.
2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o zabezpečení veřejného pořádku a udržování 

čistoty na území obce Nová Ves u Mladé Vožice a  jejích částí  (Nová Ves,  Horní  Střítež, 
Mutice, Křtěnovice) ze dne 1.2.2002

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

.....……………………... ……………………....
Zdeňka Zemanová Ladislav Křemen
místostarosta obce starosta

Vyvěšeno na úřední desce: 5.3.2007

Sejmuto z úřední desky: 21.3.2007

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



PŘÍLOHA – mapový zákres veřejných prostranství dle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.
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