
M Ě S T O     P Ř E R O V  
Obecně závazná vyhláška č.1/2006, 

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
 
Zastupitelstvo města Přerova podle §24 odst.2 zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a §10 písm.a), c) a d) a §84 písm.i) zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydalo dne 1. února 
2006 tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 
 

Článek 1 
Účel vyhlášky 

Touto vyhláškou se v zájmu zabezpečení ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku a v zájmu 
zajištění udržování čistoty veřejných prostranství1 ve městě Přerově upravují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství. 
 
 

Článek 2 
Základní pojmy 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 

a) chovatelem ten, kdo psa vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o něj starat, ať již za úplatu 
nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu2,  

b) velmi malým psem pes, u něhož je vzhledem k jeho velmi malé velikosti technicky 
obtížné opatřit jej některým z běžně dostupných náhubků, nebo pes, u něhož vzhledem 
k jeho velmi nízkému stáří zjevně nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví lidí či jiných zvířat 
v případě, že náhubkem nebude opatřen. 

 
 

Článek 3 
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

(1) Chovatel je při pohybu psa na veřejném prostranství odpovědný za dodržování 
následujících pravidel: 
a) pes musí být vždy spolehlivě pod kontrolou chovatele, 
b) pes musí být veden na vodítku nebo opatřen náhubkem; toto pravidlo se nevztahuje na 

velmi malé psy, 
c) je-li součástí veřejného prostranství dětské hřiště, pískoviště nebo hrací prvek typu 

houpačka, kolotoč, prolézačka, skluzavka apod., musí být pohyb psa na takovém 
prostranství usměrněn tak, aby nevstupoval na pískový, štěrkový, travnatý nebo jiný 
nezpevněný povrch uvnitř pískoviště nebo dětského hřiště nebo povrch pod hracím 
prvkem, a to do vzdálenosti nejméně dva metry od tohoto hracího prvku, 

d) pes musí být opatřen evidenční známkou, byla-li tato držiteli psa bezplatně vydána 
příslušným obecním úřadem. 

                                                 
1 viz §34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
2 viz §3 odst.1 písm.a) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 



(2) Znečistí-li pes veřejné prostranství, považuje se za původce znečištění ve smyslu 
obecně závazných předpisů3 jeho chovatel. 
 
 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tato vyhláška se nevztahuje na služební a lovecké psy při jejich použití podle 
zvláštních předpisů4 a dále na psy doprovázející nevidomé osoby. 

(2) Porušení této vyhlášky bude postihováno podle platných právních předpisů5. 

(3) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Přerova č.5/2001, kterou se upravují 
některé povinnosti držitelů domácích zvířat. 

(4) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Jindřich Valouch      Mgr. Elena Grambličková 
starosta města Přerova    místostarosta města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 
 
Sejmuto: 
 
 

                                                 
3 např. §47 odst.1 písm.d) zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
   §58 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
   §28 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
4 např. zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.283/1991 Sb., o policii 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů 

5 zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů 


