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Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 9/2004,

kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo dne 21. 9. 2004 na základě § 10 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle 

§ 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Účel vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška upravuje
pravidla pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství a vymezuje prostory pro volné
pobíhání psů na území města Prostějova.

Článek 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) chovatelem každá právnická nebo

fyzická osoba, která drží nebo chová (dá-
le jen „chová“) psa,

b) ovladatelným psem takový pes, kte-
rému je chovatel v každém okamžiku pro
zachování veřejného pořádku schopen
akustickým či jiným prostředkem zabrá-
nit, aby obtěžoval nebo ohrožoval osoby
nebo zvířata nebo způsoboval škodu na
zdraví, na majetku, na přírodě a životním
prostředí,

c) veřejným prostranstvím všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obec-
nému užívání, a to bez ohledu na vlastnic-
tví k tomuto prostoru1),

d) vodítkem prostředek uzpůsobený
k vedení psa, který musí být při míjení
s jinou osobou nebo zvířetem zajištěn pro-
ti prodloužení,

e) volným pobíháním psa pobíhání psa
pod přímým dohledem chovatele bez za-
jištění psa vodítkem.

Článek 3
Pohyb psů na veřejných 

prostranstvích

(1) Volné pobíhání psů na veřejných
prostranstvích je zakázáno. Pohyb psů na
veřejném prostranství je povolen pouze
pod přímým dohledem chovatele. Chova-
tel je povinen mít psa po celou dobu jeho
pohybu na veřejném prostranství pod
účinnou kontrolou na vodítku a vést ho
tak, aby nedocházelo ke střetu s jinou
osobou nebo zvířetem. Tato povinnost ne-
platí pro plochy určené k volnému pobí-
hání psů, uvedené v článku 4 této obecně
závazné vyhlášky.

(2) Každému je zakázáno přinášet ne-
bo přivádět psy na dětská hřiště, písko-
viště, sportoviště, hřbitovy a také na
další místa, opatřená upozorněním na
zákaz vodění zvířat piktogramem, který
tvoří přílohu č. 1 této obecně závazné
vyhlášky.

(3) Zákaz uvedený v odstavci 2 se ne-
vztahuje na chovatele, jejichž pes má sle-
pecký výcvik a plní povinnosti, ke kterým
je vycvičen (tzv. asistenční pes), na pří-
slušníky Policie ČR, zaměstnance zařaze-
né do Městské policie Prostějov a přísluš-
níky Armády ČR, kteří používají psy při
výkonu služby.

(4) Pes musí být na veřejných prostran-
stvích viditelně označen evidenční znám-
kou, kterou chovatel obdrží po přihlášení
psa na finančním odboru Městského úřa-
du v Prostějově.

(5) Pes patřící mezi služební či bojová
plemena nebo jejich křížence musí být na
veřejném prostranství vybaven náhub-
kem.

(6) Každý chovatel je povinen odklízet
po svém psovi exkrementy (výkaly) a jiné
nečistoty, které pes způsobil.

Článek 4
Plochy určené k volnému 

pobíhání psů

(1) Plochy určené k volnému pobíhání
psů jsou místa, kde lze ovladatelného psa
pustit z vodítka. Tato místa jsou částečně
ohraničena ploty nebo zelení a označena
upozorněním na volné pobíhání psů pikto-
gramem, který tvoří přílohu č. 2 této obec-
ně závazné vyhlášky.

(2) Plochy k volnému pobíhání psů
jsou:

- Přikrylovo náměstí - v zelené ploše
za zámkem, p. č. 241,

- ul. Kostelecká - plocha u bývalého
obchodu ovoce a zeleniny, p.č. 578/17,

- U sv. Anny- zelená plocha u sběrného
dvora, p. č. 1790/1,

- V Kolářových sadech - plocha nově
navrženého mokřadu, p. č. 6174/6,
6174/5, 6174/3, 6174/1,

- za ul. Dolní k Joštovu nám. - zelená
plocha u bývalých jatek, p.č. 7942/2,

- U pivovarského rybníčku - zelená
plocha mezi sídlištěm Svornosti a tratí,
která bude směrem k trati ohraničena vý-
sadbou keřů, p. č. 7494,

- mezi ulicemi Anenská a Holandská
- jižně od ulice Holandské a J. V. Myslbe-
ka, p. č. 6216, 6215/2, 6217,

- Plumlovská ulice - stávající plocha
vyčleněná pro LTZ, p. č. 6084/8,

- mezi Plumlovskou a Finskou ulicí -
plocha u stávající trafostanice, u rondelu
p.č.6083/1,

- za Barákovou ul. - mezi stávající bu-
dovou Agrostroje a tratí ČD, p. č. 8005,

- prodloužení ul. Lidické - zelené plo-
chy u zadní brány městského hřbitova,
p.č. 6644/2, 6644/17.

- levý břeh biokoridoru Hloučela (vzdá-
lenější od města) - travnatá plocha mezi říč-
kou Hloučelou a plotem Dopravních staveb
a Olomouckou ulicí p. č. 5772/1,

- levý břeh říčky Hloučely mezi oplo-
ceným cvičištěm psů a Kosteleckou ulicí
8083/1,8083/2.

(3) Plochy určené k volnému pobíhání
psů jsou čištěny a udržovány na náklady
vlastníka pozemku, přičemž chovatel,
vlastník či držitel psa je povinen odklízet
po svém psovi exkrementy (výkaly) a jiné
nečistoty, které pes způsobil.

Článek 5
Kontrolní činnost

Kontrolu dodržování povinností stano-
vených v této obecně závazné vyhlášky
provádějí strážníci Městské policie Pro-
stějov a určení zaměstnanci města Prostě-
jova, zařazení do Městského úřadu v Pro-
stějově.

Článek 6
Sankce

(1) Porušení povinností stanovených
v této obecně závazné vyhlášce je pře-
stupkem proti pořádku ve věcech územní
samosprávy, nejde-li o jiný správní delikt
postižitelný podle zvláštních právních
předpisů, anebo o trestný čin.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze
uložit pokutu do výše 30 000 Kč.

(3) Poruší-li povinnosti stanovené v té-
to obecně závazné vyhlášce právnická
osoba nebo fyzická osoba, která je podni-
katelem, lze jí uložit pokutu až do výše
200 000 Kč.

Článek 7
Ustanovení závěrečná

(1) Touto vyhláškou nejsou dotčena
ustanovení zvláštních právních předpisů.

Článek 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dnem 1. října 2004.

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

Bc. Jan Nagy,
ředitel Městské policie Prostějov

Instalace radarů ve městě

Přestupky v dopravě se na celkovém počtu pře-
stupků, které řeší strážníci městské policie, podílejí
zhruba 80 procenty. Z toho vyplývá, že dopravní ká-
zeň celé řady účastníků silničního provozu je velmi
špatná. Proto každé technické zařízení, které přispě-
je k větší bezpečnosti provozu na pozemních komu-
nikacích, má svůj význam. Jako příklad lze uvést
zpomalovací pásy, zúžení vozovky, dopravní znače-
ní a další zařízení, která město instaluje na vozovky,
které spravuje.

Jednou z možností je i nepřetržité monitorování
průjezdu vozidel na křižovatkách, pomocí kterého
lze odhalit řidiče, kteří křižovatku projedou „na čer-
venou“ nebo překročí povolenou rychlost. Výstupem
z provedeného měření je protokol s fotografií vozid-
la a údaji o přestupku. Ten je pak podkladem pro
správní řízení s řidičem a uložení blokové pokuty. Ta
v případě překročení povolené rychlosti v obci o 30
km/hod. může dosáhnout výše až tří tisíc korun,
v ostatních případech do dvou tisíc korun. Oprávně-
ní k zastavení vozidla, které překročilo stanovenou
rychlost, má Policie ČR.

Neméně zajímavým technickým zařízením je ka-
mera a softwarové vybavení, které dokáže při průjez-
du vozidel vyhodnotit registrační značku vozidla
a porovnat ji s údaji o odcizených vozidlech či re-
gistračních značkách. Odcizené vozidlo či značku tak
vyhledá automaticky a obsluhu na to upozorní. Ná-
sledně je takové vozidlo zadrženo policií.

Porušování předpisů 
v pěší zóně

Nekázeň v dopravě se projevuje i v pěší zóně. Den-
ně zde strážníci řeší v průměru pět dopravních pře-
stupků. Mimo jiné jde o to, aby tzv. dopravní obslu-
ha neporušovala předpisy tím, že překračuje své
oprávnění a setrvává se svými vozidly v pěší zóně
nad stanovenou dobu. Zda se jedná o porušení před-
pisů, či oprávněný vjezd ve smyslu zákona, posuzuje
hlídka policie. Sporné případy pak řeší správní or-
gán.

Plnění dalších úkolů v pěší zóně

Hlídky městské policie nedohlížejí v centru města jen
na dodržování předpisů řidiči motorových vozidel, ale
i na cyklisty a chodce. Plní zde i řadu dalších úkolů na
úseku veřejného pořádku. Řeší například nedovolené
zábory veřejného prostranství, poškozování zeleně či
obecně prospěšného zařízení, nedovolené plakátování,
drobné výtržnosti, vandalství, nedodržování provozní
doby, podávání alkoholu v restauracích, odpovídají na
dotazy občanů a podobně. Výkon služby v centru je pro-
váděn stejně jako na katastru města Prostějova.

Policie se neobejde bez
spolupráce veřejnosti

S ohledem na oznámení a podněty občanů probíhá
v určitých lokalitách města hlídková činnost častěji. Ta
je zde posilována zejména v době, kdy zde v souvislos-
ti s různými akcemi dochází k projevům vandalství
a výtržnictví. Policie však musí zajišťovat veřejný pořá-
dek na celém katastru města. Základem předcházení na-
rušování veřejného pořádku je účinná spolupráce s ve-
řejností a hlídková služba, která je koordinována s Po-
licií ČR. Poznatky a náměty občanů mohou být využity
i v rámci projednávání a navrhování programů preven-
ce kriminality, a to zejména na úseku situační prevence.

Musí platit zásada, že policie je zde pro občana a ne
obráceně. Proto bych chtěl veřejnost požádat o spolu-
práci, bez které se neobejde žádná policie. Za první po-
lovinu letošního roku evidujeme téměř 1 100 oznámení
občanů. V mnoha případech byl díky jim zjištěn či za-
držen pachatel. Z poslední doby mohu uvést například
případ zjištění a zadržení osoby, která byla v pátrání, či
předvedení výtržníka, který v podnapilém stavu v cent-
ru napadal občany. K oběma případům došlo v samot-
ném centru města. Jako příklad profesionálního a dů-
sledného postupu strážníků městské policie lze uvést
i zjištění a zadržení dvou pachatelů podezřelých ze spá-
chání trestného činu loupeže, kterého se měli dopustit
tím, že násilím odcizili třináctiletému chlapci mobilní
telefon. Během necelé hodiny a půl byli i díky velmi
dobré spolupráci s občany oba podezřelí zadrženi a pře-
dáni Policii ČR.

Občané, kteří se domnívají, že je pácháno protipráv-
ní jednání, mohou kdykoliv zavolat na linku 156 či 158
a věc oznámit. Policie však musí ze zákona reagovat i na
oznámení, která se dozví z médií či jiným způsobem.

Městská policie plní celou řadu úkolů, 
mnoho z nich za přispění občanů

Vážení zastupitelé,
děkujeme vám za sponzorský dar, který jste nám poskytli na uspořádání oslav u příležitosti stoletého vý-

ročí kopané SK Prostějov. Poskytnuté prostředky byly použity na uspořádání výstavy trofejí a vernisáže
v Muzeu Prostějovska, na vydání pamětních listů a sborníku ke 100 letům prostějovské kopané a dalších
materiálů vztahujících se k jubileu a v neposlední řadě na částečnou úhradu nákladů spojených s utkáním
starší generace a mládeže konanému u příležitosti tohoto výročí.

Díky vašemu sponzorskému daru jsme mohli důstojně oslavit jubileum prostějovské kopané, za což vám
srdečně děkujeme.

Za organizační výbor
František Mikulka

Poděkování

NOVĚ OTEVŘENÁ 
PRODEJNA

DÁMSKÉ KONFEKCE

v Prostějově - OLOMOUCKÁ ul. 4

AC & I mode a IZABELA

DÁMSKÁ KONFEKCE ČESKÉHO VÝROBCE 

A ODĚVNÍ DOPLŇKY

NOVÉ KOLEKCE I SEZÓNNÍ DOPRODEJE.

Vše za přijatelné ceny!

POZOR! Dárek od nás:
PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU 

PŘI NÁKUPU V NAŠÍ PRODEJNĚ V PROSTĚJOVĚ

20% SLEVA
PLATÍ DO 30. 12. 2004.


