OBEC PROSEČ POD JEŠTĚDEM
ZASTUPITELSTVO OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM
Obecně závazná vyhláška č. 2/2022,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo obce Proseč pod Ještědem se na svém zasedání dne 14.3.2022 usnesením
č. 26/2022 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §
10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
(1) Vlastník psa nebo ten, komu byl pes svěřen, kdo má psa v péči, je povinen na těchto
veřejných prostranstvích1) na území obce mít psa pod neustálým dohledem
na vodítku2):
a) v katastrálním území Proseč pod Ještědem v prostoru místní komunikace na p. p.
č. 1197/1, 290, 1197/6, 1197/7, 1200, 1201 od křižovatky s komunikací III/2789 opět
po křižovatku s komunikací III/2789. Na místní komunikaci na p. p. č. 1193/1, 1194/1,
709/3, 602/3, 601/4, 709/6 od křižovatky s komunikací III/2789 po veřejné
prostranství na p. p. č. 605/1, 605/7 (před hřbitovem). V prostoru místní komunikace
na p. p. č. 1217/3, 1186/2, 1183/1 po křižovatku s komunikací III/2789. Na místní
komunikací (Ovčín) na p. p. č. 1161/1, 1163 a 1165/1 od budovy č.p. 78 až za
budovu č.p. 75. Vyznačeno v mapě, která je přílohou této vyhlášky.
b) v katastrálním území Javorník u Českého Dubu v prostoru místní komunikace na
p. p. č. 772/1, 350/4, 735/1, 743 od křižovatky s komunikací III/2784 opět po
křižovatku s komunikací III/2784. Na místní komunikaci na p. p. č. 726/1, 730, 725 po
křižovatku s komunikací III/2784. Na místní komunikaci Javorník – Proseč pod
Ještědem od křižovatky s komunikací III/2784 po křižovatku s komunikací III/2789.
Na veřejně přístupném prostranství na p. p. č. 459 (zahrada). Vyznačeno v mapě,
která je přílohou této vyhlášky.
(2) Pravidlo stanovené v odst. 1 se nevztahuje na psy při jejich použití dle zvláštních
předpisů.3)
(3) Znečištění veřejného prostranství psími výkaly nebo jejich neodstranění je
přestupkem.4)
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů („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.“)
2) Odchyt toulavých a opuštěných zvířat řeší např. § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Problematiku upravují rovněž další
zvláštní právní předpisy, např. občanský zákoník.
3) Např. zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů („Fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení
anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.“) a § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích („Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné prostranství,
veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.“)
1)

(4) Další povinnosti chovatelů jsou upraveny jinými právními předpisy.5)
Čl. 2
Zákaz vstupu se psy
Z důvodu ochrany zdraví a života dětí a mládeže6) se zakazuje vstup se psy na
sportoviště, dětská hřiště a pískoviště přístupná každému bez omezení:
a) hřiště v areálu Borovičky – katastrální území Proseč pod Ještědem p.p.č. 1159/3,
1159/7, 1159/9, 1159/10, 1159/12, 1159/13. Vyznačeno v mapě, která je přílohou
této vyhlášky.
b) zahrada u bývalé školy v Javorníku – katastrální území Javorník u České Dubu
p.p.č. 454/1.
Vyznačeno v mapě, která je přílohou této vyhlášky.
Čl. 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2020 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství, ze dne 13. 5. 2020.

Čl. 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 4. 2022.

Bc. Dolozim Robert v.r.

Schwarz Tomáš v.r.

místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 15.3.2022
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

např. § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů: „Každý je
povinen učinit opatření proti úniku zvířat.“ a § 27 odst. 2 písm. f) zákona na ochranu zvířat proti týrání: „Fyzická
osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1.“, § 60 odst. 11
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonu (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů: „Vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat
po pozemní komunikaci.“
6) Zejména jako preventivní opatření před nebezpečným kontaktem psů s dětmi zabranými do hry
5)

