
Zpráva pro 12. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 

které se koná dne 28. května 2020 
 

 

3.06 Obecně závazné vyhlášky o pohybu psů na veřejných prostranstvích a o evidenci 

trvale označených psů 
 
 
Předkládá: Ing. Přemysl Brzák, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Varnsdorf 
 

 

Odůvodnění: 
Město Varnsdorf má v současné době platnou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, která řeší 
pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích a povinnosti označovat psy čipem a 
přihlašovat je do evidence vedené městským úřadem. Protože od přijetí této vyhlášky došlo 
k některým změnám legislativy je vhodné některé věci ve vyhlášce technicky upravit (pojmy, 
odkazy na zákon a podobně). Do dvou let se navíc předpokládá zprovoznění centrální povinné 
evidence čipů, která nahradí roztříštěné systémy jednotlivých obcí a různých spolků. 
Ministerstvo vnitra proto doporučuje tuto problematiku z vyhlášky vyčlenit a řešit 
samostatnou obecně závaznou vyhláškou, kterou bude snadnější po zprovoznění centrální 
evidence zrušit.  
 
Základní principy vyhlášky jsou funkční, za pět let provozu odzkoušené a zůstávají 
v platnosti. Na veřejných prostranstvích smí být psi vedeni jen na vodítku, pro jejich volné 
pobíhání jsou vyčleněny určené plochy. Psi chovaní na území města musí být trvale označeni 
(čipem nebo tetováním) a přihlášeni do evidence vedené městským úřadem Varnsdorf. 
 
Text obou vyhlášek byl konzultován s odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MVR ČR. 
 
 

 

Návrhy usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se upravují 
pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v katastrálním území Varnsdorf a 
vymezují prostory pro volné pobíhání psů. 
 
a dále  
 
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o evidenci trvale 
označených psů a jejich chovatelů.  
 
 
 
 
Přílohy:  
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 a 3/2020 
 
 

 
 



M Ě S T O    V A R N S D O R F 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA VARNSDORF 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, 
 

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů  
na veřejných prostranstvích v katastrálním území Varnsdorf  

a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 
 

Zastupitelstvo města Varnsdorf se na svém zasedání dne 28. 05. 2020 usneslo usnesením č. .... 

vydat na základě § 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), § 35 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“): 
  

Článek 1 

Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v katastrálním území Varnsdorf 
 

1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích1) 
nacházejících se v katastrálním území Varnsdorf: 
a) pes musí být veden s nasazeným náhubkem nebo na vodítku tak, aby při míjení jiných 

osob a vedených psů nebo jiných zvířat byl veden u nohy fyzické osoby vedoucí psa 
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 upraveno 
zákonem.3) 

4) Další povinnosti chovatelů 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 může být např. chovatel psa, jeho vlastník nebo doprovázející osoba 
3) § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů („Fyzická 

osoba se dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně 
prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.“) a § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů („Právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně 
prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.“); § 5 odst. 3 zákona č. 251/2016 
Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů („Za přestupek lze uložit pokutu do 20 000 Kč, jde-
li přestupek podle odstavce 1 písm. f) anebo odstavce 2 písm. b).“. 

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 prodle 
§ 13 odst. 1.“, § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně 
některých zákonu (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 mládeže5) 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 psy: 

a) při výkonu činnost v souvislosti s plněním pracovních nebo služebních úkolů podle 
zvláštního zákona6),  

b) záchranářské při výkonu záchranných prací7),  
c) vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob8),  
d) lovecké9) při výkonu práva myslivosti ve smyslu zvláštních právních předpisů, 
e) v dalších případech, kdy tak stanoví nebo umožní zákon10). 

 
Článek 5 

Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se 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, ze dne 24. 9. 2015. 
 

Článek 6 

Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 

………………………………. ………………………………. 
Jiří Sucharda 

1. místostarosta 
ThMgr. Roland Solloch 

starosta 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: ___. ___. 2020 
 
Sejmuto z úřední desky dne:  ___. ___. 2020 

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

7) např. Pokyn Generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 41/2012  
8) ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 

ve znění pozdějších předpisů a § 2 vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů 

9) ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
10) např. při použití psa v rámci krajní nouze nebo při nutné obraně 



 
Příloha obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů 

na veřejných prostranstvích v katastrálním území Varnsdorf a vymezují prostory 

pro volné pobíhání psů 
 
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, parcela č. 4210 (katastrální území Varnsdorf). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

      
 



M Ě S T O    V A R N S D O R F 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA VARNSDORF 
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, 
 

o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů 
 

Zastupitelstvo města Varnsdorf se na svém zasedání dne 28. 05. 2020 usneslo usnesením 

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

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d), § 35 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“): 

 
Článek 1 

Evidence trvale označených psů a jejich chovatelů 

 
1) Město Varnsdorf (dále jen „město“)1 vede evidenci psů trvale označených ve smyslu 

zvláštního zákona2,3 a jejich chovatelů (dále jen „evidence“). 
2) Chovatel psa chovaného na území města je povinen přihlásit se do 10 dnů ode dne 

označení psa nebo do 20 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa trvale označeného4, 
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 identifikační číslo osoby (IČO), jde-li o právnickou osobu; 
b) jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa, případná zvláštní znamení; 
c) identifikační číslo psa5) a datum očipování psa, které doloží příslušným dokladem 

osvědčujícím takovou skutečnost; 
d) kontaktní údaje pro případ ztráty, krádež nebo úniku psa. 

4) Chovatel psa je povinen pro účely evidence městu ohlásit změny údajů uvedených 
v odst. 3 do 20 dnů ode dne, kdy došlo ke změně takových údajů. 

5) Chovatel psa je povinen pro účely evidence obci ohlásit ukončení chovu evidovaného psa 
na území obce nebo ukončení držení evidovaného psa (např. prodej, darování, úmrtí), 

                                                 
1 prostřednictvím Městského úřadu Varnsdorf 
2 § 4 odst. 7 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve 

znění pozdějších předpisů: „Očkování psa proti vzteklině podle § 4 odstavce 1 je platné, pouze pokud pes 

splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie 

o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, s výjimkou psa, který byl 

označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je dále povinen 

zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. Chovatel, 

který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. 

Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit 

totožnost konkrétního psa.“ 
3 čl. 17 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013, ze dne 12. června 

2013, o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003: „Zvířata 

v zájmovém chovu druhů uvedených v části A přílohy I musí být označena aplikací transpondéru nebo zřetelně 

čitelným tetováním provedenými před 3. červencem 2011.“; Příloha I.: „psi“; Příloha II.: „Transpondéry 

musí splňovat normu ISO 11784 a používat technologii HDX nebo FDX-B a umožňovat odečítání čtecím 

zařízením slučitelným s normou ISO 11785.“ 
4 např. koupí označeného psa, nebo započetím chovu označeného psa na území obce 
5 viz poznámka pod čarou č. 2 



a to do 20 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Ztrátu (popř. krádež) evidovaného 
psa nebo jeho únik z chovu je chovatel evidovaného psa povinen ohlásit do 5 pracovních 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

6) Povinnosti stanovené v předchozích odstavcích se nevztahují na chovatele psů, jejichž psi 
se na území obce nezdržují trvale (zdržují se zde pouze výjimečně, např. z důvodu 
návštěvy obce nebo průjezdu obcí).   

 
Článek 2 

Přechodné ustanovení 
 
1) Chovatel psa trvale označeného před nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky je 

povinen splnit povinnosti stanovené v čl. 1 odst. 2 a 3 této vyhlášky do 30 dnů ode dne 
nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky. 

2) V případě čitelného tetování provedeného před 3. 7. 2011 se do evidence nahlašuje jiný 
údaj obdobný údaji dle čl. 1 odst. 3 písm. c) této vyhlášky (např. unikátní číslo tetování), 
který osvědčí trvalé označení psa čitelným tetováním. 

3) Chovatel čipovaného psa, jakož i chovatel psa čitelně tetovaného před 3. 7. 2011, 
přihlášeného do evidence vedené podle dosavadní obecně závazné vyhlášky nemusí plnit 
povinnost dle čl. 1 odst. 2 a 3 a čl. 2 odst. 1 této vyhlášky. 
 

Článek 3 

Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………. ………………………………. 
Jiří Sucharda 

1. místostarosta 
ThMgr. Roland Solloch 

starosta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne: __. __. 2020 
 
Sejmuto z úřední desky dne:  __. __. 2020  
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