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 Město Kojetín 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

 

 

Zastupitelstvo města Kojetín vydává dne 
13.12.2011 v souladu s ustanovením § 10 
písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 
podle § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku. 

 

Článek 1 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství 

(1) Na veřejném prostranství
1
 

ve vyjmenovaných ulicích a náměstích, 
graficky znázorněných v příloze č. 1 této 
obecně závazné vyhlášky, je možný pohyb 
psů pouze na vodítku. Jsou to: 

a) část ulice 6.května – od Svatopluka 
Čecha po Chytilovu 

b) část ulice Hanusíkova – od mateřské 
školy č.p. 10 po ulici Svatopluka 
Čecha 

c) část ulice Chytilova – od Čsl. legií po 
6. května 

d) Komenského náměstí 

e) Masarykovo náměstí 

f) náměstí Dr. E. Beneše 

g) náměstí Míru 

h) část ulice Olomoucká – od náměstí 
Dr. E. Beneše po Polní 

                                                           
1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

i) část ulice Palackého – od náměstí 
Míru po Svatopluka Čecha 

j) Růžová 

k) Svatopluka Čecha 

l) část ulice Tyršova – od 
Masarykova náměstí po 
Svatopluka Čecha 

(2) V zastavěném území Kojetína
2
 

mimo vyjmenovaná veřejná prostranství 
v odstavci 1, je pohyb psů bez vodítka 
možný pouze s nasazeným náhubkem. 
Toto omezení neplatí pro psy, kterým 
vzhledem k jejich rase, vzrůstu nebo 
zdravotnímu stavu není možné náhubek 
nasadit. 

(3) Splnění povinností zajišťuje 
fyzická osoba, která má psa na veřejném 
prostranství pod kontrolou či dohledem

3
. 

Článek 2 

Zvláštní ustanovení 

Tato obecně závazná vyhláška se 
nevztahuje na služební psy Policie ČR, 
městské policie a celní správy, pokud 
vykonávají činnost v souvislosti 
s plněním pracovních úkolů, záchranné 
psy při výkonu záchranných prací a psy 
při doprovodu nevidomých osob. 

                                                           
2
 §2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

3
 fyzickou osobou se rozumí např. chovatel 

psa, jeho vlastník či doprovázející osoba 
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Článek 3 

Účinnost 

Tato Obecně závazná vyhláška 
nabývá účinnosti dne 1.1.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Šírek 
starosta 

 

Ing. Ilona Kapounová 
místostarostka 

 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno  15.12.2011 
Sejmuto  29.12.2011 
 
 



příloha č.1 OZV 3/2011 

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

vyznačení území ulic a náměstí s omezením pohybu psů na vodítku 

 

Kojetín I-Město 

 


