
M Ě S T O   V A R N S D O R F 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, 
 

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v katastrálním území 

Varnsdorf a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů  

a o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů 

 
Zastupitelstvo města Varnsdorf se na svém IX. zasedání dne 24. září 2015 usneslo vydat 

na základě § 13b odst. 2 a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. a), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 

vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

  

ČÁST I. 

PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 

V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ VARNSDORF 

A VYMEZENÍ PROSTOR PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ 

 

Článek 1 

Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v katastrálním území Varnsdorf 

 

1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
1
 

v katastrálním území Varnsdorf: 

a) pes musí být veden na vodítku tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů nebo 

jiných zvířat byl veden u nohy fyzické osoby a nemohl se s nimi dostat do kontaktu, 

b) v případě, že musí být pes na přechodnou dobu ponechán na veřejném prostranství 

bez dohledu (např. při návštěvě obchodu), je nutné uvázat psa k pevnému předmětu, 

a to tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů nebo jiných zvířat měl takto 

uvázaný pes co nejmenší možnost dostat se s nimi do kontaktu. 

2) Splnění povinností uvedených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném 

prostranství pod kontrolou a dohledem.
2) 

3) Znečištění veřejného prostranství psími výkaly nebo jejich neodstranění je přestupkem.
3)

 

4) Další povinnosti chovatelů psů jsou upraveny zákony.
4)

 

 

Článek 2 

Vymezení prostor pro volné pobíhání psů 

 

Pro volné pobíhání psů, které je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem 

osoby doprovázející psa, se v katastrálním území Varnsdorf vymezují prostory uvedené 

v příloze této vyhlášky. 

                                                 
1)

 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
2)

 takovou osobou se  rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník nebo doprovázející osoba 
3)

 § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  („Přestupku se 

dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo 

zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.“)  
4)

 např. § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů („Každý 

je povinen učinit opatření proti úniku zvířat.“) a § 27 odst. 2 písm. f) zákona na ochranu zvířat proti týrání 

(„Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 

1.“); § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů („Vlastník nebo držitel domácích zvířat je 

povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci.“)  



Článek 3 

Zákaz vstupu se psy  

 

Z důvodu ochrany zdraví a života dětí a mládeže
5)

 se zakazuje vstup se psy na všechna 

veřejně přístupná dětská hřiště a pískoviště. 

 

Článek 4 

Výjimky 

 

Pravidla v čl. 1 odst. 1 a čl. 3 vyhlášky se nevztahují na služební psy pokud vykonávají 

činnost v souvislosti s plněním pracovních nebo služebních úkolů
6)

, dále na psy při výkonu 

záchranných prací a psy asistenční a vodící (např. při doprovodu nevidomých osob). 

 

ČÁST II. 

TRVALÉ OZNAČOVÁNÍ PSŮ  

A EVIDENCE OZNAČENÝCH PSŮ A JEJICH CHOVATELŮ 

 

Článek 5 

Trvalé označování psů 

 

1) Chovatel psa chovaného na území města Varnsdorf (dále jen „Město“) je povinen nechat 

psa staršího 3 měsíců trvale označit tetováním obsahujícím unikátní číslo nebo 

elektronickým čipem, který splňuje normu ISO 11784 a používá technologii HDX nebo 

FDX-B a současně umožňuje odečítání čtecím zařízením slučitelným s normou ISO 

11785, a to nejpozději do 10 dnů ode dne dovršení stáří psa 3 měsíců nebo nejpozději do 

10 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa staršího 3 měsíců (pokud již pes není trvale 

označen ve smyslu této vyhlášky) nebo do 10 dnů ode dne, kdy překročil dobu uvedenou 

v odst. 2 tohoto článku. 

2) Povinnost trvalého označení psů se nevztahuje na psy, kteří se na území Města vyskytují 

jen přechodně nebo nahodile (po dobu kratší než 2 měsíce v kalendářním roce). 

 

Článek 6 

Úhrada nákladů za trvalé označování psů 

 

Označení psů se provádí na náklady chovatelů psů.  

 

Článek 7 

Evidence trvale označených psů a jejich chovatelů 

 

1) Město
7)

 vede evidenci trvale označených psů (dále jen „pes“) a jejich chovatelů (dále jen 

„evidence“) a vydává chovatelům potvrzení o přihlášení se do evidence. 

2) Chovatel psa chovaného na území Města je povinen přihlásit se do 10 dnů ode dne 

označení psa způsobem dle této vyhlášky nebo do 20 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem 

psa označeného způsobem dle čl. 5 této vyhlášky, do evidence. 

3) Při přihlášení se do evidence uvede chovatel psa následující údaje: 

a) své jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu, jde-li o fyzickou 

osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, 

b) jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa, případná zvláštní znamení, 

                                                 
5)

 jako preventivní opatření před nebezpečným kontaktem psů s dětmi zabranými do hry 
6)

 např. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších změn, 

zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
7)

 prostřednictvím Městského úřadu Města Varnsdorf 



c) unikátní číslo tetování nebo evidenční číslo a typ elektronického čipu, datum tetování 

nebo očipování psa, které doloží potvrzením vydaným odborně způsobilou osobou, 

která provedla označení psa elektronickým čipem nebo tetováním, 

d) kontaktní údaje pro případ ztráty, úniku, krádeže psa. 

4) Chovatel psa je povinen pro účely evidence Městu ohlásit ukončení chovu evidovaného 

psa na území Města nebo ukončení držení evidovaného psa (např. prodej, darování, 

úmrtí), a to nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Ztrátu evidovaného 

psa nebo jeho únik z chovu je chovatel psa povinen nahlásit Městu nejbližší pracovní den. 

 

Článek 8 

Přechodná ustanovení 

 

1) Chovatel psa, který je ke dni účinnosti této vyhlášky starší 3 měsíců, a který nebyl dosud 

trvale označen prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest 

(zejména tetováním nebo identifikací elektronickým čipem), je povinen označit takového 

psa způsobem dle čl. 5 odst. 1 této vyhlášky nejpozději do 6 měsíců od účinnosti této 

vyhlášky. 

2) Chovatel psa, který před účinností této vyhlášky nechal psa trvale označit prostředky, 

které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest (zejména tetováním nebo 

identifikací čipem), nebo se stal před účinností této vyhlášky chovatelem psa označeného 

takovým způsobem, je povinen se přihlásit do evidence dle čl. 7 této vyhlášky do 30 dnů 

od účinnosti této vyhlášky. V případě trvalého označení odlišného od označení dle čl. 5 

odst. 1 této vyhlášky se do evidence nahlašuje jiný údaj obdobný údaji dle čl. 7 odst. 3 

písm. c) této vyhlášky, který osvědčí trvalé označení psa prostředky, které způsobují při 

aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest. V případě označení psa elektronickým čipem 

se má za to, že podmínky označení psa elektronickým čipem jsou splněny i v případě, že 

použitý elektronický čip nesplňuje normu ISO 11784 nebo nepoužívá technologii HDX 

nebo FDX-B nebo neumožňuje odečítání čtecím zařízením slučitelným s normou ISO 

11785. 

3) Za trvalé označení psa se tetování považuje pouze v případě, kdy je takové tetování 

zřetelné, čitelné a nezaměnitelné a je možné podle něj psa bez dalších zásahů na něm 

(např. holení srsti) identifikovat. V opačném případě vzniká chovateli povinnost uvedená 

v čl. 5 odst. 1 nebo čl. 8 odst. 1 této vyhlášky.     

 

ČÁST III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 9 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

 

 

………………………………. ………………………………. 

Josef Hambálek 

místostarosta 

Ing. Stanislav Horáček 

starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ................. 2015 

Sejmuto z úřední desky dne:  ................. 2015 



Příloha obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném 

prostranství v katastrálním území Varnsdorf a o vymezení prostor pro volné pobíhání 

psů a o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů 

 

 

Místa pro volné pobíhání psů dle čl. 2 vyhlášky: 

 



a) Lokalita pod Hrádkem,  parcely č. 7721/10 a 7721/4 (katastrální území Varnsdorf). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Lokalita Kurťák, parcely č. 234, 235 a 192/1 (katastrální území Varnsdorf). 
 
 
 
 



c) Lokalita lom pod vysílačem, parcela č. 1968 (katastrální území Varnsdorf). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Lokalita u Plzeňské ulice, parcely č. 5311/1 a 5311/7 (katastrální území Varnsdorf). 
 
 
 
 



e) Lokalita za nemocnicí, vyznačená část parcely č. 4210 (katastrální území 
Varnsdorf). 

 
 
 
 
 

f) Lokalita pod ulicí Hřbitovní, vyznačená část parcely č. 3637/3 (katastrální území 



Varnsdorf). 
 

g) Lokalita u rybníka Kočka, parcely č. 6539, 6533, 6534, 6540/1, 6535, 6538 a 6531 
(katastrální území Varnsdorf). 

      


