
OBEC Babice 

 

Obecně závazná vyhláška 

obce Babice 

č. 4/2016 

 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství  za 
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku3)  

 

Zastupitelstvo obce Babice se na svém zasedání dne 24. 10. 2016 usneslo vydat na základě  

ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 1 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

 

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci: 

a) na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku; 

b) na veřejných prostranstvích v obci se zakazuje výcvik psů 

c) volné pobíhání psů je povoleno na zelených plochách-pastvinách za hranicí 

zastavěného území obce Babice (nejméně 20m od poslední obydlené nemovité 

věci) až po hranici lesního prostoru, a na polních cestách vedoucích do polí a 

k lesnímu porostu katastrálního území Babice 

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa  

na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).  

 

 

Čl. 2 

Zrušovací ustanovení 

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Babice č.1/04  

o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Babice, ze dne 29.11.2004 a obecně 

závazná vyhláška obce Babice č. 2/2006, která doplňovala obecně závaznou vyhlášku o 

veřejném pořádku a životním prostředí v obci Babice č. 1/04. 

 

Čl. 3 

                                                 
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  
„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví 
k tomuto prostoru“. 
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba. 



Účinnost 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 

 

 

 

             

      …………………………….                                                            ……………….……… 

Ing. Marcela Marks                                                                      Jan Chadraba 

Místostarostka                                                                      starosta obce 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. 11. 2016 

Sejmuto z úřední desky dne: 20. 11. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, (z.č.250/2016) 

3)(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 

 
a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, 

 
b) poruší noční klid, 

 
c) vzbudí veřejné pohoršení, 

 

d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu 

veřejného prostranství, 

 

e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku 

nebo jiné orientační označení, 

 

f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo 

kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice, 

 

g) jako návštěvník před zahájením organizovaného sportovního utkání, v jeho průběhu nebo při jeho zakončení má obličej 

zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci, 

 
h) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, 

 
i) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. 

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 5000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu 

do 20000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. g) pokutu 

do 10000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) a i) pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), 

d), f), g) a h) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu. 

 

(3) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím 

vydaným na základě obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské 

nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. 

  


