OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
města Luhačovice
č. 1/2018
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě
Luhačovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Zastupitelstvo města Luhačovice se na svém zasedání dne 21.6.2018 usnesením č.
514/Z28/2014-2018 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. a) a
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)

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství.

2)

Na veřejných prostranstvích1) města Luhačovice vymezených v příloze č. 1) této
vyhlášky
a) je možný pohyb psů pouze na vodítku, pokud dále není stanoveno jinak,
b) se zakazuje výcvik psů.

3) Bez vodítka se na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1) ve městě
Luhačovice mohou pohybovat
a) asistenční psi2), kteří jsou určeni jako průvodci nebo pomocníci osob
slabozrakých, nevidomých, hluchých nebo hluchoslepých, osob závislých na péči
jiné osoby3) a osob, které jsou držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením
označeným „ZTP“ nebo „ZTP/P“ podle zvláštního předpisu4), pokud takovouto
osobu doprovázejí,
b) služební psi ozbrojených sil, ozbrojených sborů a složek integrovaného
záchranného systému při jejich použití dle zvláštních předpisů.
4) Splnění povinností stanovených v odst. 2 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na
veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem, tj. např. chovatel psa, jeho vlastník či
doprovázející osoba.
5) Vstup se psy je zakázán na zařízení města sloužící potřebám veřejnosti, nacházející se
na veřejných prostranstvích, a to:
a) do areálu zámeckého parku,
b) na dětská hřiště a pískoviště,
c) na plochy veřejné zeleně jako jsou květinové záhony a plochy s výsadbou
okrasných trav, bambusů a keřů (skupiny i solitérní).
Tento zákaz neplatí pro psy uvedené v odst. 3 písm. a) a b).

Čl. 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
1) Pro volný pohyb psů jsou určeny pozemky p.č. 2071/6 na ulici Uherskobrodská a p.č.
2064/2 na ulici Družstevní v k.ú. Luhačovice.
2) Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým
dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení
1) Porušování povinností v této vyhlášce se postihuje podle zvláštních předpisů 5).
2) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Luhačovice
ze dne 25.6.2009, č. 3/2009, o pohybu psů na veřejném prostranství ve městě
Luhačovice, ve znění pozdějších změn a doplnění.
3) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Luhačovice
ze dne 10.9.2009, č. 6/2009, o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje
znečišťování, a Obecně závazná vyhláška města Luhačovice ze dne 7.9.2006, č. 3/2006,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Luhačovice ze dne 9.12.2004, č. 5/2004
(Požární řád města Luhačovice).
4) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Radomil Kop
místostarosta

Ing. Bc. Marie Semelová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.07.2018
Sejmuto z úřední desky dne: 03.08.2018

__________________________________________________________________________

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) Asistenční pes podle této vyhlášky je např. pes se speciálním výcvikem (zkouškou), tj. pes vodicí, který je speciálně
vycvičený na pomoc nevidomým nebo slabozrakým, pes signální, specializovaný na potřeby neslyšících, alergiků, astmatiků
a osob se záchvatovými onemocněními, nebo pes canisterapeutický, který výše uvedeným osobám poskytuje psychickou
podporu.
3) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
4) § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
5) zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 k OZV města Luhačovice č. 1/2018

Vymezená veřejná prostranství ve městě Luhačovice,
na kterých je možný pohyb psů pouze na vodítku

1. Veřejná prostranství na ulicích:
A.Václavíka, Antonína Slavíčka, Betty Smetanové, Bezručova, Bílá čtvrť, Branka,
Čes.armády, Dr. Palka Blaho, Dr. Veselého, Družstevní (mimo p.č. 2064/2),
Holubyho, Hradisko, Hrazanská, Josefa Černíka, Jurkovičova alej, Kamenná,
Komenského, Krátká, Kuželova, Lázeňské náměstí, Leoše Janáčka, Lesní, Lipová,
Ludkovická, Lužné, Masarykova, Mlýnská, Nábřeží, Nádražní, nám. 28. října, Pod
Kamennou, Pod Léštím, Příční, Rumunská, Slunná, Solné, Stráň, Školní, U Šťávnice,
Uherskobrodská (mimo p.č. 2071/6), Újezda, Úprkova, V Cihelně, V Drahách,
Výsluní, Zahradní čtvrť, Zatloukalova.
2. Veřejná prostranství mezi panelovými domy na ul. Zahradní čtvrť, Družstevní a
Masarykova (mapová příloha č. 1a).
3. Veřejná prostranství lázeňského areálu – prostor ohraničený silnicí třídy II/492 od
kruhového objezdu u pošty po křižovatku se silnicí třídy III/4922 do Pozlovic, dále po
ulici Leoše Janáčka po křižovatku s ulicí Čes. armády, po této ulici k chodníku
vedoucímu k již zbourané Slovácké Búdě, vedoucímu nad Společenským domem
k pramenu Ottovka a končící v zatáčce rozdělující ulici Bezručova a Josefa Černíka.
Areál pokračuje po ul. Bezručova ke kostelu Sv. Rodiny, odtud chodníkem přes
Šťávnici přechází na ul. Nábřeží a vrací se prostorem mezi Kulturním domem Elektra
a poštou zpět ke kruhovému objezdu (mapová příloha č. 1b).
4. Park nad lázeňským hotelem Palace včetně veřejného prostranství u pramene
Aloiska (mapová příloha č. 1b).
5. Veřejné prostranství přiléhající k hotelům Fontána po chodník v Jurkovičově aleji
(mapová příloha č. 1c).

Mapová příloha č. 1a) k Obecně závazné vyhlášce města Luhačovice č.1/2018

Mapová příloha č. 1b) k Obecně závazné vyhlášce města Luhačovice č.1/2018

Mapová příloha č. 1c) k Obecně závazné vyhlášce města Luhačovice č.1/2018

