
Obecně závazná vyhláška městyse Včelákov  
č. 3/2009 

 
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství městyse Včelákov a vymezují 

prostory pro volné pobíhání psů 
 
 Zastupitelstvo městyse Včelákov schválilo dne 10. 9. 2009 na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 
10, písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Čl. 1 
Vymezení pojmů 

1)   Veřejným prostranstvím se rozumí všechny místní komunikace, náměstí, veřejná zeleň, hřiště, 
sportoviště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání. 

2)   Držitelem psa se rozumí zejména jeho majitel, chovatel nebo i jiná osoba ovládající psa, která se 
s ním v daném okamžiku pohybuje nebo nalézá na veřejném prostranství. 
 

Čl. 2 
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi: 
a) na veřejných prostranstvích v městysi je možný pohyb psů pouze „na vodítku“,  
b) na veřejných prostranstvích v městysi se zakazuje výcvik psů, 
c) na veřejných prostranstvích je možný pohyb psů pouze s identifikační známkou, pokud byla 

držiteli psa vydána. 
2) Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje držitel psa. 

 
Čl. 3 

Vymezení prostor pro volné pobíhání psů 
          Pro volné pobíhání psů jsou vymezeny tyto konkrétní prostory:  

Včelákov – podle cesty od Haanovách k salaši 
Vyhnánov – podle cesty od Vackových k Čáslavské skále  
(viz. příloha) 

I v těchto lokalitách však držitel psa za případný střet psa s jinými osobami nebo zvířaty plně 
odpovídá. 

Čl. 4 
Zrušovací ustanovení 

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2001 ze dne 5. 7. 2001. 
Čl. 5 

Účinnost 
 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 
 
Jan Pejcha                    Monika Vacková 
místostarosta                   starostka městyse Včelákov   
 
 
Vyvěšeno dne:                   Sejmuto dne:  


