
Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 
 

o pravidlech pro volný pohyb psů na veřejných prostranstvích 
v obci Rudoltice 

 
 

Zastupitelstvo obce Rudoltice se na svém zasedání dne 30.10.2008 usnesením č. 
OZ/30/10/08 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), c), a § 84 odst. 2 písm. h) zákona c. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisu, v souladu s § 24 odst. 2 
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 
 
 

Čl. 1 
 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A POJMY 
 
1. Tento právní předpis na základě zmocnění v zákoně stanovuje povinnosti k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku. 
2. Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí ulice, chodníky, veřejná zeleň, 
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to 
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.  
3. Veřejný pořádek je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů i návštěvníků 
obce nejen ve dne, ale také v době nočního klidu. 
4. Noční je doba od 22.00 do 6.00 hod. 
5. Volné pobíhání psa je pohyb psa bez vodítka na veřejném prostranství, a to pod kontrolou 
nebo dohledem fyzické osoby či chovatele. 
 
 

Čl. 2 
 

VYMEZENÍ ČINNOSTÍ, KTERÉ BY MOHLY NARUŠIT VEŘEJNÝ POŘÁDEK V OBCI 
NEBO BÝT V ROZPORU S OCHRANOU BEZPEČNOSTI, ZDRAVÍ A MAJETKU 

 
1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s ochranou 
bezpečnosti, zdraví a majetku je: 
 
a) volný pohyb psů a jiných zvířat na veřejném prostranství. 
 
 

Čl. 3 
 

ZÁKAZ ČINNOSTÍ NA VYMEZENÉM VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 
 

Činnost uvedenou v čl. 2 odst. 1 písm. a) je, s výjimkou prostor vymezených v čl. 4, zakázáno 
vykonávat 
 

a) Na území obce Rudoltice na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1 této 
obecně závazné vyhlášky, je každý povinen zabezpečit pohyb svého psa nebo psa, 



kterého má v trvalé či přechodné péči vždy pouze na vodítku. Na veřejných 
prostranstvích je zakázán pohyb psa na vodítku, jehož délka nezaručuje dostatečnou 
kontrolu psa. 

 
Čl. 4 

 
VYMEZENÍ PROSTOR PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ 

 
1. Obec vymezuje pozemky parcelní číslo 4396 (u měnírny), 4220, 4189 a 4221 (nedaleko 
obytné zóny Zámeček – při východu z kaštanové aleje směrem k Lanškrounu) v  obci 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, které jsou ve vlastnictví obce, jako pozemky 
určené pro volné pobíhání psů za dohledu majitele či průvodce psa. 
 
 

Čl. 5 
 

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 
 

Ruší se Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o pravidlech pro volný pohyb psů na veřejných 
prostranstvích v obci Rudoltice. 

 
Čl. 6 

ÚČINNOST 
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 
 
 
 
…………………………………    …………………………………. 
        Lenka Bártlová, v.r.                Erika Kohoutová, v.r. 
                starostka                         místostarostka 
 
 
 

otisk kulatého razítka 
         obce Rudoltice 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 3. 11. 2008 
 
 
Sejmuto dne:  


