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Zastupitelstvo města Žamberka se na svém zasedání dne 26.1.2005 usneslo vydat na základě §
24 odst. 2 zák.č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na
správním území města Žamberk.

Článek 2
Základní pojmy
(1) Držitel psa je vlastník psa nebo osoba, které byl pes svěřen do jeho opatrování.
(2) Psovod je každá osoba, která vede (doprovází) psa při jeho pohybu na veřejném
prostranství.
(3) Vodítko je prostředek uzpůsobený k vedení psa.
(4) 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.1,2.

Článek 3
Pohyb psů na veřejném prostranství
(1) Průvodce psa nebo zvířete chováním či účelem chovu psu podobné3 (dále jen „pes“) je
povinen na veřejném prostranství vodit provázeného psa na vodítku, a to s výjimkou ploch
veřejného prostranství vymezených pro volný pohyb psů (příloha č. 1 vyhlášky). Tato
povinnost neplatí v případě oprávněného použití služebního psa4 a v případě psů se
splněnými zkouškami z výkonu nebo agility nebo canisterapie, viditelně označené obojkem
oranžové barvy, kteří mohou být v doprovodu psovoda voděni bez vodítka dle uvážení
psovoda.
(2) V případě, že je pes veden na vodítku, je průvodce psa povinen dbát toho, aby vodítko
nebylo překážkou volného pohybu chodců, cyklistů, kočárků či invalidních vozíků.
(3) Žádné zvíře nesmí být vyváděno na dětská hřiště, sportoviště, pískoviště5

Článek 4
Volně pobíhající zvířata
(1) Zjištění volného pohybu chovného zvířete se oznamuje orgánům městské policie, které
zajistí odchyt zvířete oprávněnou osobou6 a jeho umístění do útulku nebo předání
k odbornému veterinárnímu vyšetření.
(2) Zvíře takto odchycené bude vydáno jeho vlastníkovi po uhrazení nákladů vynaložených
v souvislosti s provedeným odchytem a poskytnutím nezbytné péče.
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Článek 5
Kontrola a sankce
(1) Kontrolu a dozor nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky vykonávají strážníci
Městské policie v Žamberku.
(2) Porušení povinností touto vyhláškou uložených se postihuje podle zvláštních předpisů7.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
(1) Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 8/2003 o některých
povinnostech chovatelů zvířat.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

Mgr. Tomáš Kalous, v.r.
starosta

Jiří Dytrt, v.r.
místostarosta
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Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Veřejné prostranství je vymezeno takto: Masarykovo nám. , Jiráskovo nám., ulice Pod radnicí, Hluboká, Zámecká,
Kostelní, Nádražní, Divišova, Revoluční, Havlenova, Českých bratří, Mánesova, Komenského, Vrchlického, Vrbí, ul.
17.listopadu, Pionýrů, sídliště u Polikliniky, Lukařská, ul. 28. října, Příčná, U Velorexu, U Jatek, Sokolovská, Fučíkova,
Dukelská, nám. Gen. Knopa, Nad Poliklinikou, U Daliborky, Na Rozárce, Kostelní, Čs. Armády, Za kasárny, Do kotle,
Havlenova, Husovo nábřeží, Havlíčkovo nábřeží, Betlém, ul. Albertova, Albertovo nám., ul. Macharova, Na drahách, Pod
kapličkou, Družstevní, U Daliborky, Nad Albertinem, Na Kopečkách, Vojáčkovy sady, Zámecký park.
3
Např. kočka, fenek, fretka, mýval, kuna, ocelot……
4
§ 42 odst. 4 zák.č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky; § 38 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění
pozdějších předpisů; § 17 zákona č. 555/1992 Sb., o vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších
předpisů; § 25 zákona č. 124/1992 Sb., o vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů; § 38 zákona č. 283/1991 Sb., o
Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů; § 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů
5
Jedná se o dětská hřiště, pískoviště a sportoviště: pískoviště na pp.č. 1655/1 v kempu; hřiště u remízku na p.p.č. 1683/2;
fotbalové hřiště na p.p.č. 1661; dětské hřiště, pískoviště v ulici Školská na p.p.č. 487/12, 487/17, 487/45; dětské hřiště a
sportoviště u Penny marketu na p.p.č. 519/1, 518/6, 518/7; pískoviště v ul. Kyjevská na p.p.č. 530/1; hřiště Na výsluní p.p.č.
2080/1; pískoviště v ul. Řadová na p.p.č. 694/10; dětské hřiště v ul. B.Němcové na p.p.č. 664/19-22; hřiště U Daliborky na
p.p.č. 694/2; dětské hřiště a pískoviště U Polikliniky na p.p.č. 747/8, 747/9; dětské hřiště nám Gen.Knopa za č.p. 811 na
p.p.č. 717/3; pískoviště na p.p.č. 3160/2; hříště nad sídlištěm na p.p.č. 487/30;
6
§ 39 odst. 1 písm. c) a § 42 zák.č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů
7
zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a zák.č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
2

Strana 3/6
© Tento dokument je vlastnictvím Města Žamberk a jeho šíření v jakékoliv formě bez souhlasu
schvalovatele je zakázáno. Každý zaměstnanec odpovídá za to, že pracuje s platnou verzí dokumentu ©

účinnost od 11.02.2005

Město Žamberk – 1/2005 - vydání 02

„Příloha č. 1 Plochy vymezené pro volný pohyb“

Název lokality
Divišova ul.
28.října
28.října
28.října

Katastrální území
Žamberk
Žamberk
Žamberk
Žamberk

Pozemek parc.č.
749/3
473/1
471
2025/2
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Ulice

Divišova

Popis prostranství

Jedná se o ke komunikaci přilehlou tzv. „Mazurovu louku“
se souvislým travním porostem uprostřed kombinované
zástavby nízkopodlažních a panelových domů ve středu
města
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Ulice

28.října

Popis prostranství

Jedná se o přilehlé plochy mezi ul. 28.října a garážemi pro
sídliště „U Žirafy“ se souvislým travnatým porostem, který
v minulosti sloužil jako výběh pro koně a jedná se o
bývalou rekultivovanou skládku TDO.
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