
Město Náchod 
 

 

Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, 

o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných 
prostranstvích 

Zastupitelstvo města Náchoda se na svém řádném zasedání dne 6.6.2011 usnesením 
č. IV.b/ usneslo podle § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů a dle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. 
(obecní zřízení), v platném znění vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):  

Čl. 1 
Z důvodu zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví občanů se držitelům zvířat stanoví povinnost vést psa nebo jiné domácí a 
hospodářské zvíře (dále jen "zvíře") na veřejných prostranstvích uvedených v článku 2 na 
vodítku.  

Čl. 2 
Veřejnými prostranstvími jsou všechna náměstí, místní komunikace, tržiště, chodníky, 

veřejná zeleň a parky nacházející se v zastavěných částech města Náchoda. 
 

Čl. 3 
 

Na všech veřejných prostranstvích v územním obvodu města Náchoda je držitel psa, 
kterému byla vydána evidenční známka dle zvláštního právního předpisu1, povinen opatřit 
psa touto známkou. V případě ztráty evidenční známky je povinen ohlásit tuto ztrátu 
Městskému úřadu Náchod. 

Čl. 4 
Držitelem zvířete se rozumí pro účely této vyhlášky osoba, která je vlastníkem zvířete 

nebo jej má svěřeného do své péče. Pokud držitel zvířete svěří zvíře do péče nezletilé 
osoby, vztahují se na něho i nadále povinnosti držitele tohoto zvířete. 

Čl. 5 
Do areálů dětských hřišť a pískovišť, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 této 

vyhlášky, a na dětské dopravní hřiště v Náchodě - Bělovsi, je zakázán vstup se zvířaty. 
Čl. 6 

Pokud zvíře znečistí veřejné prostranství, je držitel zvířete povinen neprodleně 
zabezpečit odstranění tohoto znečištění. Sáčky k tomuto účelu je možno si opatřit na 
Městském úřadu Náchod. 

Čl. 6 
                                                           
1 Obecně závazná vyhláška města Náchoda č. 4/2011 o místním poplatku ze psů 



Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout jako přestupek, pokud 
nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin. 
 
 
 

Čl. 7 
1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2011.  
2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva 
na veřejných prostranstvích. 
 

 

 

 

Jan Birke 
starosta 

                      Ing. Tomáš Šubert 
 místostarosta 

 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  
Sejmuto z úřední desky dne: 
 

 

Příloha č. 1  

Seznam veřejných prostranství, na které je zakázán vstup se zvířaty  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1  

Seznam veřejných prostranství, na které je zakázán vstup se 
zvířaty 

 
Název hřiště parcelní č. katastr obsah 

      
Na Roudném 958/4 Náchod volejbal 
Nemastova  1897/2 Náchod volejbal 
      fotbal 
Václavická 416/5 Staré Město pískoviště  
      průlezky 
      skluzavky 
      lavičky 
      houpačky 
      volejbal 
Na Pláni, Klínek 1257/1 Náchod volejbal 
      fotbal 
Dobrovského, Klínek 1573/8 Náchod pískoviště  
      průlezky 
      lavičky 
      houpačky 
      volejbal 
Smetanova , v Zátiší 922/1 Náchod pískoviště  
      průlezky  
      skluzavky 
      lavičky 
      houpačky 
      volejbal 
Růžová  110/32 Staré Město pískoviště  
  110/33   průlezky 
  110/38   skluzavky 
      houpačky  
      volejbal 
Myslbekova, Bílkova 49/1 Staré Město pískoviště  
      průlezky 
      lavičky  
      houpačky 
      volejbal 
Raisova( na bunkru ) 2058/29 Náchod volejbal 



Mánesovo nábř.  786/41 Náchod pískoviště  
  786/27   průlezky 
  786/44   skluzavky 
      lavičky 
      volejbal 
Mánesovo nábř.  778/1  Náchod volejbal 
  786/36 Náchod průlezky  
Kostelecká 461 Náchod pískoviště  
      průlezky 
      lavičky 
      skluzavky 
      volejbal 
  490/3 Náchod pískoviště  
      průlezky 
Příkopy 490/5 Náchod pískoviště  
      průlezky 
      lavičky 
Plhovské náměstí 1972/5 Náchod pískoviště  

 

 
 


