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Obec KAČICE 
Obecně závazná vyhláška obce Kačice 
č. 5/2015 
 
 

 

KE STANOVENÍ PRAVIDEL PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSRANSTVÍ V OBCI 

KAČICE 

 

Zastupitelstvo obce Kačice se na svém zasedání dne 4. listopadu 2015 usnesením č. 178 

usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. a), c) d), § 35 a § 84 odst. 

2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 1 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

 

1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1)

 v obci: 

a) na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce Kačice, je možný pohyb psů 

pouze na vodítku popřípadě i s náhubkem.  

b) osoba doprovázející psa je povinna neprodleně odstranit psem způsobenou 

nečistotu (exkrementy apod.) na veřejně přístupných místech na území obce. 

2) Zákaz vstupu se psy platí v zařízeních obce sloužících potřebám veřejnosti (dětská 

hřiště, sportovní hřiště, škola, školka, obecní úřad), pokud správce ve svém provozním 

řádu nestanoví jinak.  

3) Splnění povinností stanovených v odst. 1 a 2 zajišťuje fyzická osoba, která má psa  

na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2). 

4) Ustanovení odst. 1 a 2 tohoto článku se nevztahuje: 

a) na psy, kteří jsou určeni jako průvodci osob nevidomých nebo ZTP/P – Příloha č. 2 

vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a 

zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním 

zabezpečení, v platném znění pokud takovou osobu doprovázejí; 

b) na služební psy ozbrojených sil, ozbrojených sborů a složek integrovaného 

záchranného sboru při výkonu služby. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vymezení prostor pro volné pobíhání psů 

 

1) Volný pohyb psů bez náhubku a vodítka je povolen pouze na veřejném prostranství mimo 

zastavěnou část obce. 

2) Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým 

dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Porušování této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle platných právních 

předpisů. 

2) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Kačice 

č. 4/2014 o veřejném pořádku v obci, ze dne 20. 8. 2014. 

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

 

 

 

   

         ……………….……………                                                          ……………….…………… 

       Ing. Mgr. Daniela Veselská                                                                   Libor Němeček 

       místostarostka     starosta obce 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. 11. 2015 

 

Sejmuto z úřední desky dne:      20.11.2015 

 
 

                                                                                                                                                         
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba. 


