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   Obecně závazná vyhláška 

 
č. 8/2012 

o zákazu volného pobíhání psů a domácího zvířectva  

 

Zastupitelstvo Obce Horní Kněžeklady  na svém zasedání dne 21.4.2012 rozhodlo vydat na 
základě ustanovení § 24 odst. 2 písm. zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
ve znění pozdějších předpisů a ustanovení  § 10 písm. 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.I 

Volné pobíhání psů a dalšího domácího zvířectva, se na veřejných prostranstvích obce 
zakazuje. 
 
Veřejným prostranstvím jsou podle ust. § 34 zákona 128/2000 Sb. v obcích ve znění 
pozdějších předpisů: komunikace, cesty, chodníky, návsi, veřejná zeleň, hřiště, veškerá 
prostranství v obci přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez 
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.  
 
Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa bez vodítka pod kontrolou nebo dohledem 
osoby, která psa doprovází. Volný pohyb psa bez jakéhokoliv dohledu osoby je pohybem 
opuštěného nebo toulavého zvířete. 

Čl. II. 

Tento zákaz se vztahuje na vlastní obec Horní Kněžeklady  a  její místní části Dolní Kněžeklady 
a Štipoklasy. 

Čl. III. 

Všichni chovatelé psů a dalšího hospodářského zvířectva  jsou povinni chovat toto zvířectvo 
výhradně na vlastních pozemcích tak, aby nedocházelo k ohrožování osob, jiných zvířat, nebo 
poškozování soukromého či veřejného majetku, znečišťování veřejného prostranství a 
zhoršování životního prostředí. 
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Čl. IV. 

Tato vyhláška se vztahuje na všechny soukromé chovatele psů  a hospodářského zvířectva, ať 
mají v obci a jejích místních částech trvalé bydliště, či nikoliv. 

Čl. V. 

Porušení této vyhlášky bude postihováno jako přestupek podle zákona o přestupcích             
č. 200/90 Sb., ve znění pozdějších předpisů s možností uložení pokuty dle tohoto zákona. 

Čl. VI. 

Tato vyhláška nabývá z důvodu obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení tj. 22. 5. 2012 

  

Za obec Horní Kněžeklady 

 

 

starosta: Josef Drn 

 

 

místostarostka: Růžena Jindrová 

 


