
V Město Kadaň ` Městský úřad, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, 

O pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 

Zastupitelstvo města Kadaň se na svém zasedání dne 23. Září 2021 usneslo usnesením č. 1422021 
vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona cˇ. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu S ustanovením § 10písm. a), d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
Zákona č. 128/2000 Sb., oobcích (obecní Zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen ,, vyhláška “).` 

Článek 1 
. Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 

1) Pes musí být veden při pohybu na veřejném prostranství“ na vodítku tak, aby při míj ení jiných 
osob, vedených psů nebo jiných zvířat byl pes veden u nohy doprovázející osoby a nemohl se 
S nimi dostat do kontaktu. 

2) Splnění povinností uvedených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která psa na veřejném 
prostranství Vede (doprovází) a má psa pod kontrolou a doh1edem.2) 

3) Znečištění veřejného prostranství psími výkaly nebo jejich neodstranění upravuje Zákon.3) 
4) Další povinnosti chovatelů jsou upraveny též 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 vymezují prostory uvedené v příloze této vyhlášky (nevztahuje se na místa 
V těchto prostorech, kde je volné pobíhání zakázáno zákonem). 

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 jiná doprovázející osoba 
3) § 5 odst. 1 písm. Í) zákona č. 251/2016 Sb., O některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (,,Fyzická osoba se 

dopustí přestupku tím, že znecˇistí 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 prOstransIvi.“); § 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. Í) 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. Í) 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.“) -
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Zákaz vstupu se psy 

Z důvodu ochrany zdraví a života dětí a mládeže5) se zakazuje vstup se psy do areálů dětských a 
sportovních hřišť přístupných jinak každému bez omezení.“ 

Článek 4 
Výjimky 

Pravidla uvedená V ěl. 1 odst. 1 a ěl. 3 této vyhlášky se nevztahují na psy: 
a) při plnění pracovních nebo služebních úkolů podle zvláštního Zákona7), 
b) záchranářské, 
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 zákonw). 

Clánek 5 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně Závazná vyhláška ě. 3/2012, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství V Kadani, ze dne 27. 9. 2012. 

Článek 6 
Učinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
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5) zejména jako preventivní opatření před nebezpečným kontaktem psů S dětmi zabranými do hry 
6) nevztahuje se na dětská a Sportovní hřiště nepřístupná každému bez omezení (tj. taková, která mají např. provozní řád 

Stanovující pravidla užívání) 
7) 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 

3) 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. 5/2021, 0 pravidlech pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích 

1. Lokalita č. 1 - hranici tvoří Chomutovská ulice č. p. 1254, garáže pod č. p. 1254, potrubí 
horkovodu, Kadaňský potok, drážní násep a příj ezdová cesta ke garážím mezi drážním náspem 
a Chomutovskou ulicí. Součástí vymezené plochy není cyklostezka dělící plochu. 

2. Lokalita č. 2 - parcela číslo 3535, kterou ohraničuje Ze všech stran pěší komunikace parcela 
číslo 3561, obě katastrální území Kadaň. 
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3. Lokalita č. 3 - hranici tvoří pěší komunikace V ulici Říční, V ulici Rokelská, pěší komunikace 
od silničního mostu po historický mostek na bývalém Prunéřovském potoce a Silniční 

komunikace u bývalého mlýna č. p. 283 a u kostela Stětí SV. Jana Křtitele. 
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4. Lokalita č. 4 - hranici tvoří pěší komunikace na okraji východního kruhu ve Smetanových 
Sadech.
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5. Lokalita č. 5 - hranici tvoří pěší komunikace V ulici Klášterecká, oplocení Zahrady Za č. p. 948, 
č. p. 975 a č. p. 952 V ulici Brožíkova, č. p. 1636, parkoviště a trafostanice V ulici Na Podlesí a 
dětské sportoviště nad č. p. 1436. Součástí plochy není pěší komunikace Z ulice Klášterecká do 
ulice Na Podlesí.

W 

6. Lokalita č. 6 - hranici tvoří pěší komunikace a Silnice V ulici Nad Nemocnici, oplocení 
zahrádkářské osady, oplocení Zahľad a příjezdová komunikace k č. p. 2020 a 2019.



7. Lokalita č. 7 - hranici tvoří horkovod p. p. č. 3304/3, drážní násep, pěší komunikace p. p. č 

3567 a Vedení přenosové soustavy všechny parcely katastrální území Kadaň.




