
Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 9/2005, 

o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Hustopeče se na svém zasedání dne 8.12.2005 usneslo vydat 
na základě § 10 písmeno a) a c) a § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích  (  obecní  zřízení  ),  ve  znění  pozdějších  předpisů,   tuto  obecně závaznou 
vyhlášku:

Čl. 1
Základní pojmy

1. Veřejný  pořádek  je  stav,  který  umožňuje  klidné  a  pokojné  soužití  občanů  i 
návštěvníků  města.  Jeho  podstatou  je  celková  ochrana  klidu  a  pokoje  v 
příslušném místě, zajišťování bezpečnosti osob a majetku. 

2. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí,  ulice,  tržiště,  chodníky,  veřejná 
zeleň,  parky  a  další  prostory  přístupné  každému  bez  omezení,  tedy  sloužící 
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

3. Činností, která by mohla v souvislosti s pohybem psů narušit veřejný pořádek ve 
městě  nebo  být  v rozporu  s dobrými  mravy,  ochranou  bezpečnosti,  zdraví  a 
majetku je  volný a neomezený  pohyb psů na veřejných prostranstvích.

Čl. 2

Vymezení veřejných prostranství pro pohyb psů

1. Volný pohyb psů je povolen na všech veřejných prostranstvích v nezastavěných 
částech města Hustopeče. 

2. Na ostatních veřejných  prostranstvích je majitel psa povinen zajistit jeho pohyb 
buď na  vodítku nebo bez vodítka, ale v tom případě opatřeného náhubkem.

Čl. 3

Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství

1. Jakýkoliv pobyt  psů je zakázán na dětských hřištích, uvedených v Příloze č. 1 této 
obecně závazné vyhlášky.

Čl. 4

Sankce

1.  Porušování  povinností  stanovených  touto  obecně  závaznou  vyhláškou  bude 
posuzováno podle zvláštních právních předpisů 1),2)



Čl. 5
Závěrečné ustanovení

1. Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města 
Hustopeče č.  2/1999 o opatřeních  k zabezpečení  veřejného pořádku a  čistoty 
města v souvislosti s chovem zvířat.

Čl.  6
Účinnost

1.Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1.1.2006.

………………………….…                                                     …………………………
Ing. Luboš Kuchynka                                                                   Ing. Jiří Teplý

   místostarosta                                                                               starosta

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



Příloha č. 1 

k Obecně závazná vyhlášce města Hustopeče č. 9/2005, 
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Veřejná prostranství v Hustopečích, na nichž je zakázán pohyb psů

Dětská hřiště             na pozemku parc. č.                   lokalita
                                   ------------------------------------------------------------------------------------

4542/2 ul. Větrná
2063 ul. Lipová
1673/1 Na Sídlišti
2009/2 ul. Polní
1226/1 Masarykovo nám.


