NÁVRH
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství
na území hlavního města Prahy
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne DD.MM.RRRR vydat podle ustanovení
§ 44 odst. 3 písm. d) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a ustanovení § 24 odst.
2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, tuto obecně závaznou vyhlášku:
§1
Úvodní ustanovení
Vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 1 na území hlavního
města Prahy tím, že vymezuje území pro volné pobíhání psů uvedené v příloze č. 1 vyhlášky
a území s úplným zákazem vstupu psů, které jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
Piktogramy jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
§2
Základní pojmy
1.

Volným pohybem psa se rozumí pohyb psa bez vodítka pod kontrolou nebo dohledem
fyzické osoby, fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby (dále jen "držitel").

2.

Vodítkem se pro účely této vyhlášky rozumí prostředek uzpůsobený k vedení psa.
§3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Držitel je povinen:
a)

vodit psa na vodítku; volné pobíhání psa je povoleno pouze na území, která jsou
specifikovaná v příloze č. 1 této vyhlášky,

b)

mít psa trvale pod svoji kontrolou a zabezpečit, aby pes neohrozil ani neomezil třetí
osoby nebo jiná chovaná nebo volně žijící zvířata, nezpůsobil škodu na zdraví nebo
majetku a neomezil ani neohrozil plynulost silničního provozu,

c) zabránit psu ve vstupu do kašen a okrasných nádrží, na prostranství dětských hřišť a
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§ 14b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

pískovišť, sportovních hřišť, hřišť pro seniory, do květinových záhonů, cyklostezek.
d) zabránit vstupu psa na území s úplným zákazem vstupu psů, která jsou
specifikovaná v příloze č. 2 této vyhlášky.
§4
Zvláštní ustanovení
Pravidla pro volný pohyb psů se nevztahují na psy služební, záchranářské při výkonu služby
a záchranných prací nebo při výcviku k těmto činnostem, na psy speciálně vycvičené jako
průvodce zdravotně postižených osob a psy canisterapeutické při práci nebo při výcviku
k těmto činnostem.
§5
Zrušovací ustanovení
Obecně závazná vyhláška č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně, se mění
takto:
1. V § 2 se vypouští písm. c); dosavadní písm. a) až e) se označují jako a) až d).
2. V § 3 odst. 1 se vypouští písm. g); dosavadní písm. a) až k) se označují jako a) až j).
3. V § 3 odst. 2 se vypouští písm. d); dosavadní písm. a) až d) se označují jako a) až c).
4. § 3 odst. 3 zní: Vlastník veřejné zeleně může povolit výjimku ze zákazů uvedených v
§ 2 písm. a) a § 3 odst. 1 a 2. Výjimky ze zákazů uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) až
i) se vyznačují ve veřejné zeleni grafickými značkami uvedenými v příloze č. 2 této
vyhlášky.
5. § 3 odst. 4 zní: Zákazy uvedené v § 2 písm. a), v § 3 odst. 1 písm. a), c) a d) a v § 3
odst. 2 písm. a) se nevztahují na Policii České republiky, Městskou policii hlavního
města Prahy, Hasičský záchranný sbor České republiky a zdravotnickou záchrannou
službu při výkonu služby. Zákazy uvedené v § 2 písm. a) a b), v § 3 odst. 1 písm. d) a
f) se nevztahují na osoby pověřené vlastníkem údržbou veřejné zeleně. Zákaz
uvedený v § 3 odst. 1 písm. b) se nevztahuje na děti do 10 let.
6. v příloze č. 2 se vypouští grafická značka volné pobíhání psů povoleno a grafická
značka psa na vodítku.
§6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem DD.MM.RRRR.

Příloha č. 1 vyhlášky
Specifikace území, na kterých je volný pohyb psů povolen.

Příloha č. 2 vyhlášky
Specifikace území s úplným zákazem vstupu psů.

Příloha č. 3 vyhlášky
Piktogramy

volné pobíhání psů povoleno

pohyb psa na vodítku

zákaz vstupu psů

