Vyhláška statutárního města Plzně
č. 24/2004
o některých povinnostech chovatelů zvířat
Zastupitelstvo města Plzně se svým usnesením č. 768 ze dne 9. prosince 2004 usneslo
vydat podle čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb., podle § 10 písm. a), c), d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 13b odst. 2 a
§ 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů, tuto

obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pohyb zvířat na veřejném prostranství
(1) Volný pohyb chovaných zvířat na veřejném prostranství v současně zastavěném území
města1[1] se zakazuje vyjma případů oprávněného pouţití sluţebního psa2[2].
(2) Je-li vzhledem k biologickým potřebám drţeného zvířete nebo podmínkám chovu
nezbytné vyvádění zvířete na veřejné prostranství a jeho vyvádění na veřejná prostranství
mimo současně zastavěné území města není vzhledem k místu chovu moţné, je
průvodce3[3] zvířete povinen mít zvíře pod trvalým dohledem a musí být vţdy vedeno
pomocí vodítka, opratí apod.
(3) Ţádné zvíře nesmí být vyváděno do bezprostřední blízkosti dětských hřišť, sportovišť a
pískovišť bez ohledu na míru jeho ovládání průvodcem zvířete; dále nesmí být zvířata
vyváděna na okrasné záhony a na místa opatřená upozorněním na zákaz vodění zvířat.
(4) Zvíře nesmí být ponecháno bez dozoru na veřejném prostranství ani upoutáním k pevným
zařízením, například před úřady, obchody a jinými veřejnosti přístupnými provozovnami,
nejde-li o ohrazený prostor k tomu účelu provozovatelem provozovny určený a zřízený v
souladu s předpisy hygienickými, stavebními a veterinárními.
1[1] § 139a odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších změn a doplňků.
2[2] § 42 odst. 4 zákona č. 212/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky; § 38 celního
zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků; § 17 zákona č. 555/1992 Sb., o
Vězeňské sluţbě a justiční stráţi České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků; § 25
zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších změn a doplňků, § 38 zákona
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků; § 19 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků.
3[3] § 2 a 60 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších změn a doplňků.

(5) Znečistí-li vyváděné zvíře veřejné prostranství, je průvodce zvířete povinen neprodleně
znečištění odstranit.
(6) Zvířata, jejichţ ovládání průvodcem nelze pro jejich biologickou podstatu či důvod chovu
zajistit ani řádným výcvikem a zvíře není moţné vést pomocí vodítka, oprati atd., zejména
drůbeţ a prasata, mohou být volně vyváděna pouze na veřejná prostranství mimo současně
zastavěné území města.
Čl. 2
Další povinnosti pro vodění psů a ostatních zvířat na veřejném prostranství
(1) Je-li pes nebo zvíře chováním či účelem chovu psu podobné4[4] (dále jen pes a jiné
zvíře) vedeno na vodítku (čl. 1 odst. 1 a 2), musí být vodítko přiměřené délky. Délka
vodítka musí znemoţňovat útok či jiné obtěţování ostatních osob na veřejném prostranství
se pohybujících. Průvodce je povinen dbát toho, aby vodítko nebylo překáţkou volného
pohybu chodců, cyklistů, kočárků či invalidních vozíků. Při míjení dítěte, kočárku,
invalidního vozíku nebo organizovaného útvaru chodců5[5] je průvodce povinen zkrátit
vodítko tak, aby psa či jiné zvíře vedl u své nohy.
(2) Průvodce psa je povinen zabránit močení psa na zdi budov6[6], před jejich vchody a na
veřejně prospěšná zařízení.
(3) Není-li pes zcela ovladatelný pro nedostatečný výcvik nebo nezkušenost průvodce, nebo
jde-li o psa, který v minulosti zaútočil na jiné zvíře či člověka, musí být opatřen
náhubkem. Náhubkem musí být opatřen téţ kaţdý pes vyvedený na trţiště, zastávku
prostředků hromadné dopravy a do míst se zvýšeným počtem osob, například při veřejném
shromáţdění občanů, manifestacích a pouličních průvodech nebo veřejných produkcích a
sportovních akcích na otevřeném prostranství vyjma svodů a výstav psů nebo
kynologických akcí.
Čl. 3
Volně pobíhající zvířata
Zjištění volného pohybu chovného zvířete se oznamuje orgánům městské policie,
které zajistí odchyt zvířete oprávněnou osobou7[7] a jeho umístění do karantény nebo útulku.
Čl. 4
Chov psů

4[4] Např. kočka, fenek, fretka, mýval ...
5[5] § 56 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve
pozdějších změn a doplňků.
6[6] § 27 písm. k) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve
pozdějších
a doplňků.
7[7] § 39 odst. 1 písm. c) a § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve
pozdějších změn a doplňků.
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(1) Touto vyhláškou se stanoví povinnost trvalého označování všech psů ve městě formou
čipu normy ISO 11784/85, a to na základě zvláštního předpisu8[8].
(2) Drţitel psa staršího šesti měsíců je povinen nechat psa trvale označit čipem na náklady
města.
(3) Ztrátu psa je drţitel psa povinen ohlásit nejpozději do 15 dnů příslušnému úřadu
městského obvodu.
(4) Odhlásit psa z evidence příslušného úřadu městského obvodu nebo změnu majitele je
drţitel psa povinen zajistit do 15 dnů.
(5) Označení psa čipem normy ISO 11784/85 provádějí vybraní veterinární lékaři na základě
smluvního ujednání s městem.
(6) Kontrolu označení psa čipem provádí Městská policie jako orgán obce.
Čl. 5
Závěrečná a přechodná ustanovení
(1) Ustanovení čl. 1, 2, 3 této vyhlášky se nevztahuje na průvodce psů, kteří jsou v daném
okamţiku doprovodem osob nevidomých nebo tělesně postiţených.
(2) Ustanovení čl. 4 této vyhlášky se nevztahuje na městský obvod Plzeň 9 – Malesice a
městský obvod Plzeň 10 – Lhota. Ustanovení čl. 4 této vyhlášky se dále nevztahuje na
drţitele psů osvobozených od poplatku ze psů9[9] s výjimkou psů umístěných v útulcích,
psů drţených statutárním městem Plzeň a jím zřízených příspěvkových organizací a psů
jejichţ drţitel je nevidomá, bezmocná a osoba s těţkým zdravotním postiţením, kterému
byl přiznán III stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu.
(3) Volným pohybem zvířat na veřejném prostranství mimo současně zastavěné území města
není dotčeno právo výkonu myslivosti10[10].
(4) Přepravu zvířat v prostředcích městské hromadné dopravy upravují zvláštní předpisy a
přepravní řád11[11].
(5) Porušení povinností touto vyhláškou uloţených se postihuje podle zvláštních předpisů.
Právo na náhradu škody podle zvláštních předpisů tím není dotčeno.
(6) Drţitel psa, který před účinností této vyhlášky nechal psa trvale označit čipem nebo ho
před účinností této vyhlášky nabyl trvale označeného čipem, je povinen do 30 dnů od
účinnosti této vyhlášky přihlásit jej do evidence a nahlásit příslušnému úřadu městského
obvodu číslo čipu.
(7) V roce 2005 je drţitel psa staršího šesti měsíců povinen splnit povinnosti podle čl. 4 odst.
2 vyhlášky nejpozději do 31.12.2005.
(8) Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška statutárního města Plzně č. 7/2002, o
některých povinnostech chovatelů zvířat.
8[8] § 13b písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů.
9[9] Čl. 5 vyhlášky statutárního města Plzně č. /2004, o poplatku ze psů.
10[10] § 14, § 35 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
11[11] Např. § 23 zákona č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou dráţní a silniční
osobní dopravu.

(9) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení čl. 4 odst. 2,
které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2005, a s výjimkou ustanovení čl. 4 odst. 6, které
nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
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