
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

o ochraně veřejné zeleně 

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne… vydat podle § 44 odst. 3 písm. c) zákona 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb., ve spojení s § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

§ 1 

Úvodní ustanovení 

Tato vyhláška upravuje povinnosti k zajištění ochrany veřejné zeleně jako významné složky 

městského prostředí, pravidla pro užívání veřejné zeleně ze strany obyvatel a návštěvníků hlavního 

města Prahy a pravidla pro pohyb psů ve veřejné zeleni. 

 

§ 2 

Veřejná zeleň 

(1) Veřejnou zelení se pro účely této vyhlášky rozumí městské parky, plochy zeleně 

na náměstích, uliční zeleň včetně stromořadí a květinových záhonů, sídlištní zeleň a další plochy 

zeleně tvořící součást veřejných prostranství1).  

(2) Součástí veřejné zeleně je i cestní síť procházející plochami vymezenými v odstavci 1 

s výjimkou pozemních komunikací2), a dále mobiliář, zařízení a objekty, které se nacházejí 

na plochách veřejné zeleně a účelově s ní souvisejí.  

(3) Veřejnou zeleň netvoří pozemky určené k plnění funkcí lesa3) ani plochy otevřené krajiny. 

Otevřenou krajinou se rozumí souvislá území tvořená převážně lesními a zemědělskými pozemky 

mimo zastavěné území hlavního města Prahy4), kde se zástavba vyskytuje zpravidla pouze v podobě 

osamocených budov. 

§ 3 

Povinnosti k ochraně veřejné zeleně 

(1) Každý si musí počínat tak, aby nepoškozoval nebo neznečišťoval veřejnou zeleň a její 

součásti (§ 2 odst. 2), včetně umístěných informačních prvků. Poškozováním veřejné zeleně se rozumí 

zejména trhání nebo odcizování květin a okrasných dřevin, sešlapávání okrasných trávníků, trávníků 

nově zasetých a vzrostlých lučních trávníků, poškozování kořenových náběhů dřevin, odlamování větví, 

demolování mobiliáře nebo posprejování či jiné narušení informačních prvků a dalších objektů tvořících 

součást veřejné zeleně.  

 
1) § 14b zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. 
2) § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 347/2009 Sb. 
3) § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). 
4) § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 



(2) Vjíždět do veřejné zeleně s motorovými vozidly a parkovat na ni lze pouze na základě 

souhlasu vlastníka veřejné zeleně. Tím nejsou dotčena oprávnění složek Integrovaného záchranného 

systému, Městské policie hlavního města Prahy a Krizového štábu hlavního města Prahy k  vjíždění 

na pozemky veřejné zeleně při plnění jejich služebních úkolů. Na silniční vegetaci5) lze vjíždět a 

parkovat na ni za podmínek stanovených jiným právním předpisem6).    

(3) Vlastník veřejné zeleně má povinnost provést či zajistit provedení pravidelné seče 

travnatého, lučního nebo ruderálního porostu, a to minimálně dvakrát ročně v průběhu vegetačního 

období. 

(4) Ve veřejné zeleni je zakázáno: 

a)  vstupovat na plochy květinových záhonů a parterových (okrasných) trávníků, 

b) jezdit na jízdním kole, jednokolce, elektrických koloběžkách, osobních přepravnících, 

skateboardech a kolečkových bruslích mimo trasy či místa vyznačená vlastníkem veřejné 

zeleně,  

c) stanovat a nocovat, 

d) rozdělávat a udržovat otevřené ohně s výjimkou grilování nebo opékání na vyhrazených 

piknikových místech (§ 5),  

e) jezdit na snowboardu, skibobech a lyžovat na sjezdových lyžích; sáňkování a bobování lze 

provozovat pouze na vhodných místech s dostatečně vysokou vrstvou sněhu, tak aby 

nedocházelo k poškozování povrchu veřejné zeleně pod sněhem, 

f) bez souhlasu vlastníka veřejné zeleně pořádat sportovní, kulturní, zábavní a jiné obdobné 

hromadné akce. 

 

§ 4 

Pravidla pro pohyb psů ve veřejné zeleni 

(1) Volné pobíhání psů je ve veřejné zeleni zakázáno. Pokud je pes veden na vodítku, nesmí 

vodítko bránit v pohybu ostatním uživatelům veřejné zeleně. Bez vodítka musí být pes veden v těsné 

blízkosti doprovázející osoby, tak aby nedocházelo ke střetům s ostatními uživateli veřejné zeleně a 

jejich psy.  

 (2) Volné pobíhání psů je ve veřejné zeleni dovoleno jen na plochách vymezených přílohou 

č. 1 k této vyhlášce a dále na oplocených psích hřištích a oplocených plochách s překážkami 

pro agility. Plochy veřejné zeleně, na nichž je volné pobíhání psů v souladu s touto vyhláškou 

dovoleno, vyznačí vlastník veřejné zeleně v terénu piktogramy dle přílohy č. 2 k této vyhlášce. 

V případě větších celků veřejné zeleně lze plochy pro volné pobíhání psů vyznačit graficky 

v návštěvním řádu zveřejněném na hlavních přístupových cestách. 

 
5) § 15 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
6) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů.  



(3) Ve veřejné zeleni je zcela zakázáno vstupovat se psy nebo nechat psy pobíhat na dětských 

a sportovních hřištích a dále na plochách květinových záhonů a parterových (okrasných) trávníků.   

(4) Za porušení stanovených pravidel pro pohyb psů ve veřejné zeleni odpovídá osoba nebo 

osoby doprovázející psa.  

 

§ 5 

Vyhrazení piknikových míst 

Vlastník veřejné zeleně je oprávněn vyhradit ve veřejné zeleni piknikové místo, kde lze 

grilovat nebo užívat otevřené ohniště zřízené vlastníkem veřejné zeleně. Pikniková místa vymezí 

vlastník veřejné zeleně v terénu piktogramy dle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Hlavní město Praha a 

městské části hlavního města Prahy vedou přehledy jimi vyhrazených piknikových míst způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

§ 6 

Výjimky ze zákazů a omezení 

(1) Zákaz vstupovat na plochy květinových záhonů a parterových (okrasných) trávníků dle 

§ 3 odst. 4 písm. a) neplatí pro složky Integrovaného záchranného systému, příslušníky Městské 

policie hlavního města Prahy při výkonu jejich služby a osoby provádějící péči o tyto záhony a 

trávníky. 

(2) Zákaz jezdit na jízdním kole, jednokolce, skateboardech a kolečkových bruslích dle § 3 

odst. 4 písm. b) se nevztahuje na děti mladší 8 let.  

 

§ 7 

Zrušovací ustanovení 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně, se zrušuje. 

 

§ 8 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

 

 

MUDr. Zdeněk H ř i b, v. r. 

primátor hlavního města Prahy 

 

doc. Ing. arch. Petr H l a v á č e k, v. r. 

I. náměstek primátora hlavního města Prahy 



Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. ... Sb. hl. m. Prahy 

 

Mapové podklady jsou k dispozici na odkazu: 

https://drive.google.com/drive/folders/1bkJ9DCoxubJC3NOe1aKlDNRjOFe4Gg0w?usp=sharing 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1bkJ9DCoxubJC3NOe1aKlDNRjOFe4Gg0w?usp=sharing


Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. ... Sb. hl. m. Prahy 

 

Vzor piktogramu pro vymezení piknikového místa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor piktogramu pro vymezení ploch pro volné pobíhání psů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


