Vyhláška statutárního města Plzně č. 7/2002
o některých povinnostech chovatelů zvířat
Zastupitelstvo města Plzně se usneslo dne 20. června 2002 vydat podle čl. 104 odst. 3 Ústavy
České republiky č. 1/1993 Sb. a v souladu s § 10 písm. b) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Obecné povinnosti
Každý držitel zvířete, ať již chovaného v hospodářském nebo zájmovém chovu, je povinen1
bez ohledu na důvod držby:
a) učinit potřebná opatření k zabránění úniku zvířete na veřejné prostranství2,
b) neznečišťovat v souvislosti s držbou zvířete veřejná prostranství,
c) likvidovat odpady při držbě vznikající nezávadným způsobem a v souladu s předpisy o
odpadech a o veterinární péči,
d) neobtěžovat občany města3 a ostatní fysické osoby ve městě se zdržující hlukem či
zápachem s držením zvířete souvisejícími,
e) nepřipustit vzájemné střety zvířat a fysických osob a zvířat mezi sebou.
Čl. 2
Pohyb zvířat na veřejném prostranství
(1) Volný pohyb chovaných zvířat na veřejném prostranství v souvisle zastavěném území
města4 se zakazuje vyjma případů oprávněného použití služebního psa5.
(2) Je-li vzhledem k biologickým potřebám drženého zvířete nebo podmínkám chovu
nezbytné vyvádění zvířete na veřejné prostranství a jeho vyvádění na veřejná prostranství
mimo souvisle zastavěné území města není vzhledem k místu chovu možné, je průvodce6
zvířete povinen mít zvíře pod trvalým dohledem. Jde-li o zvíře, které nemůže průvodce
zvířete spolehlivě ovládat svými povely (např. jde o zvíře s nedostatečným vývikem), musí
být zvíře vždy vedeno pomocí vodítka, opratí apod.
(3) Žádné zvíře nesmí být vyváděno do 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.
(5) Znečistí-li vyváděné zvíře veřejné prostranství, je průvodce zvířete povinen neprodleně
znečištění odstranit.
(6) Zvířata, jejichž ovládání průvodcem nelze pro jejich biologickou podstatu či důvod chovu
zajistit ani řádným výcvikem a zvíře není možné vést pomocí vodítka, oprati atd., zejména

drůbež a prasata, nemohou být volně vyváděna ani na veřejná prostranství mimo souvisle
zastavěné území města.
(7) Svěří-li chovatel zvíře k vedení na veřejném prostranství osobě mladší 15 let, je povinen ji
řádně poučit o povinnostech průvodce podle této vyhlášky a učinit vhodná opatření k
zabránění narušování veřejného pořádku a udržení čistoty veřejného prostranství.
Čl. 3
Další povinnosti pro vodění psů a ostatních zvířat na veřejném prostranství
(1) Je-li pes nebo zvíře chováním či účelem chovu psu podobné7 (dále jen pes) vedeno na
vodítku (čl. 2 odst.1 a 2), musí být vodítko přiměřené délky. Délka vodítka musí znemožňovat
útok psa či jiné obtěžování ostatních osob na veřejném prostranství se pohybujících. Průvodce
psa je povinen dbát toho, aby vodítko nebylo překážkou volného pohybu chodců, cyklistů,
kočárků či invalidních vozíků. Při míjení dítěte, kočárku, invalidního vozíku nebo
organizovaného útvaru chodců8 je průvodce psa povinen zkrátit vodítko tak, aby psa vedl u
své nohy.
(2) Pes vedený na veřejném prostranství musí mít na obojku umístěnu známku potvrzující
přihlášení psa do evidence.
(3) Průvodce psa je povinen mít u sebe použitelné prostředky k odstranění tuhých exkrementů
psa (pytlík, rukavice nebo lopatku a podobně) a na výzvu strážníka městské policie je
předložit.
(4) Průvodce psa je povinen zabránit močení psa na zdi budov9, nebo před jejich vchody, na
veřejně prospěšná zařízení.
(5) 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 též každý pes vyvedený na tržiště, zastávku prostředků hromadné
dopravy a do míst se zvýšeným počtem osob, například při veřejném shromáždění občanů,
manifestacích a pouličních průvodech nebo veřejných produkcích a sportovních akcích na
otevřeném prostranství.
Čl. 4
Volně pobíhající zvířata
Zjištění volného pohybu chovného zvířete se oznamuje orgánům městské policie, které zajistí
odchyt zvířete oprávněnou osobou10 a jeho umístění do karantény nebo útulku.
Čl. 5
Ustanovení závěrečná
(1) Ustanovení této vyhlášky se nevztahuje na majitele psů, kteří jsou v daném okamžiku
doprovodem osob nevidomých nebo tělesně postižených.
(2) Volným pohybem zvířat na veřejném prostranství mimo souvisle zastavěné území města
není dotčeno právo výkonu myslivosti11.

(3) Přepravu zvířat v prostředcích městské hromadné dopravy upravují zvláštní předpisy a
přepravní řád12.
(4) Povinnosti podle čl. 1 písm. a) a čl. 2 odst. 1, 2, 4 a 6 se nevztahují na chovatele
poštovních, užitkových a okrasných holubů.
(5) Porušení povinností touto vyhláškou uložených se postihuje podle zvláštních předpisů13.
Za porušení povinností držitelů nebo průvodců mladších patnácti let zodpovídá osoba, která
chov zvířete nebo jeho vedení na veřejném prostranství dítěti umožnila a o dodržení
povinností podle této vyhlášky se řádně nepostarala. Právo na náhradu škody podle zvláštních
předpisů tím není dotčeno.
(6) Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 16/1992, o zajišťování čistoty a
opatření ke zlepšení životního prostředí ve městě Plzni.
(7) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. září 2002.
Ing. Jiří Šneberger
primátor města
Ing. Pavel Rödl
náměstek primátora
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