1/2005 - kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejném prostranství
MĚSTO JÍLOVÉ
Obecně závazná vyhláška města Jílového č. 1/2005,
kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejném prostranství ve městě Jílovém
Zastupitelstvo města Jílového se na svém zasedání dne 18. října 2005 usneslo vydat v souladu s § 24
odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a na
základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ?zákona o obcích?), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek1
Úvodní ustanovení
1) Do samostatné působnosti města Jílového patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu města a
jeho občanů včetně možnosti stanovení pravidel pro pohyb psů na ve-řejném prostranství. Volný a
nekontrolovaný pohyb psů na veřejném prostranství je po-važován za nežádoucí stav z důvodu
ohrožování bezpečnosti a zdraví občanů těmito psy, udržování čistoty a ochrany životního prostředí
ve městě.
2) Veřejným prostranstvím pro účely této obecně závazné vyhlášky (dále jen ?vyhláška?) se rozumí
všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez
omezení a sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k to-muto prostoru. Vymezení
veřejného prostranství v souladu s § 34 zákona o obcích je uvedeno v přílohách č. 1, 2 a 3 obecně
závazné vyhlášky města Jílového č. 5/2003, o místních poplatcích.

Článek2
Závaznost vyhlášky
Tato vyhláška je závazná pro osoby, které jsou vlastníky psa nebo další osoby, kterým pes byl svěřen
(dále jen ?chovatel?), mající na území města Jílového trvalé bydliště nebo se na území města zdržují.

Článek3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Chovatel je povinen učinit opatření nezbytná k zamezení úniku psa a jeho volného
nekontrolovaného pohybu na veřejném prostranství.
2) Zakázán je vstup se psy na dětská hřiště, pískoviště, koupaliště v Jílovém, na hřbitov v Jílovém, do
areálu zámeckého parku, rovněž do prostor, kde je umístěna značka ?Zá-kaz vstupu se psy?.
3) Na tomto stanoveném veřejném prostranství, je povinen chovatel vést psa na vodítku:

a) Mírové náměstí a přilehlé prostranství
b) v ulicích včetně chodníků, přilehlých parkovišť, odstavných ploch a veřejné zeleně :
B. Němcové Poslední
Bynovská Průběžná
Dlouhá Přemyslova
Družstevní Příčná
Dvořákova Příkrá
E. Krásnohorské Přímá
Havlíčkova Rekreační
Horská Revoluční
Hřbitovní Sadová
Javorská Slepá
Jeselská Sněžnická
Jiráskova Spojová
K. H. Máchy Stezka
Kamenný dvůr Stromová
Kmochova Sukova
Kolářská Školní
Konečná Teplická
Kostelní Tichá
Krátká U Nádraží
Kubelíkova U Potoka
Lesní Úvoz
Libušina Úzká
Lipová V Lesíku
Luční V Uličce
Malá V Zákoutí
Mládeže V Zeleni
Mojmírova Vilová
Mokrá Vinařská
Na Palouku Za Drahou
Na Rovině Za Koupalištěm
Na Samotě Za Přehradou
Na Stráni Za Stadionem
Nábřeží Za Továrnou
Nádražní Zahradní
Nedokončená Zátiší
Nerudova
Nová
Oblouková
Okružní
Pod Lesem
Polní

c) v obydlených částech Sněžníku, které se vymezují
úsekem silnice od Jílového na Děčín od čp. 26 po čp. 96
úsekem silnice od hotelu Sněžník směrem k bývalému hotelu Horizont od čp. 29 po čp. 76
úsekem silnice od křižovatky směrem k rozhledně od čp. 24 po rozhlednu čp. 1
d) v obydlených částech Kamence, které se vymezují
úsekem silnice od křižovatky se silnicí I/13 od čp. 89 po čp. 67
e) v obydlených částech Modré, které se vymezují
úsekem silnice I/13 směrem od Děčína na Teplice od čp. 77 po čp. 69
4) Na veřejném prostranství, kde dochází k většímu soustředění lidí (sportovní akce, kul-turní akce,
exkurze, soutěže, Jílovské slavnosti apod.), je povinen chovatel vést psa na vodítku a opatřeného
náhubkem.
5) Chovatel je dále povinen opatřit psa náhubkem a řádně zabezpečit proti úniku v přípa-dech
nezbytného krátkodobého opuštění zvířete na veřejném prostranství z důvodu za-jišťování osobních
záležitostí.
6) Povinností chovatele je kontrolovat pohyb psa, aby nedošlo k ublížení na zdraví z ne-dbalosti,
způsobení hmotné škody jiné osobě, k obtěžování jiné osoby, nebo jiného zví-řete, k zavinění
dopravní nehody.
7) Opatřit psa náhubkem při pohybu na veřejném prostranství je povinností chovatele vždy v případě,
že se jedná o agresivního a špatně ovladatelného psa.
8) Chovatel je povinen opatřit psa při pohybu na veřejném prostranství evidenční znám-kou, která je
vydána chovateli Městským úřadem Jílové po přihlášení psa, nebo evi-denční známkou vydanou
správcem poplatku, kde je pes přihlášen.

Článek4
Prostory pro volný pohyb psů
Volný pohyb psů ve městě je možný na ostatním veřejném prostranství mimo prostory uve-dené v
článku 3 této vyhlášky.

Článek5
Sankce
Porušení ustanovení této vyhlášky bude posuzováno a řešeno jako přestupek podle zvlášt-ního
zákona1). Dodržování této vyhlášky kontroluje Městská policie Jílové, která je oprávně-na za její

porušení vyměřit pokutu v blokovém řízení podle závažnosti přestupku až do výše 1.000,- Kč.

Článek6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Petr Schlösinger
starosta

Mgr. Václav Zibner
místostarosta

------------1) § 46 odst. 2 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Pozn.: Povinnost odstraňovat psí exkrementy vyplývá z úpravy v občanském zákoníku v § 415, 420 a
442 a nedodržení této povinnosti je možno postihnout jako přestupek proti veřejnému pořádku dle §
47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno: 25. 10. 2005 Sejmuto:

