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OBEC BŘEZOLUPY 

Obecně závazná vyhláška Obce Březolupy  

č. 8/2003 

o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při chovu a držení zvířat na území obce 

Březolupy 
 

Zastupitelstvo Obce Březolupy se na svém zasedání dne 22. 12. 2003 usneslo vydat na základě § 10 

písm. a) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále 

jen "zákon o obcích" ) a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona o obcích, tuto obecně 

závaznou vyhlášku: 

 

 

 

Č l á n e k   1 

Vymezení pojmů 
 

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:  

a) veřejnou zelení - zeleň přístupná každému bez omezení,  

b) veřejným prostranstvím - místní komunikace, ulice, náměstí, chodníky, veřejná zeleň a 

nezastavěné prostory, dětská a sportovní hřiště, pískoviště, parky a další prostory přístupné 

každému bez omezení,  

c) veřejně přístupným prostorem - prostory a stavební díla přístupná veřejnosti, zejména společné 

prostory obytných domů, zdravotnická, pohostinská, kulturní a sportovní zařízení, hřbitov, budovy 

úřadů státní správy, samosprávy, pošt a peněžních ústavů, čekárna a okolí autobusových zastávek, 

zařízení a objekty základní a mateřská školy, areál autokempu.  

d) veřejným zařízením - zařízení pro potřeby veřejnosti, zejména telefonní budky a veřejná osvětlení, 

informační tabule, plakátovací plochy, odpadkové koše.  

 

 

Č l á n e k   2 

Rozsah působnosti 
 

1) Ustanovení této obecně závazné vyhlášky se vztahují na celé katastrální území obce Březolupy.  

2) Úprava obsažená v této obecně závazné vyhlášce se týká povinností při chovu a držení zvířat, jako:  

a) psů,  

b) dalších domácích zvířat, jako koček, morčat, křečků, ptactva apod.,  

c) hospodářských zvířat, 

d) nebezpečných a exotických druhů zvířat.  

 

 

Č l á n e k   3 

Podmínky chovu a držení zvířat 
 

1) Chovatel nebo držitel zvířete je povinen při jejich chovu a držení:  

a) si vždy počínat tak, aby dbal pravidel pro nenarušování veřejného pořádku v obci, pravidel 

předcházejících rozporům s dobrými mravy, jakož i pravidel stanovených na ochranu 

bezpečnosti, zdraví a majetku osob,  

b) dbát pravidel čistoty a hygieny, jakož i dalších pravidel souvisejících s veterinární péčí a 

ochranou zvířat proti týrání .  

.  
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Č l á n e k  4 

Podmínky pro pohyb zvířat 
 

1) Chovatel nebo držitel zvířete je povinen:  

a) zabezpečit zvíře tak, aby na veřejných prostranstvích, s výjimkou míst k tomu určených, volně 

nepobíhalo nebo se nepohybovalo, a ani jinak neohrožovalo nebo neobtěžovalo občany, 

zejména vést psa na vodítku, v případě potřeby nasadit psovi náhubek, usměrňovat chování psa 

povely,  

b) neumožnit zvířatům přístup na dětská a sportovní hřiště a pískoviště a na další místa, kde 

přítomnost zvířat není dovolena obecně závaznými právními předpisy a na místa, která jsou 

pro tento účel označena výstražnou tabulkou „ ZÁKAZ VSTUPU SE ZVÍŘATY“,  

c)  zamezit zvířeti volný přístup do veřejně přístupných prostorů,  

d)  zdržet se pasení hospodářských zvířat na veřejné zeleni.  

2) Volný pohyb psů, popř. jiných zvířat je dovolen na místech vymezených v příloze č. 1 této obecně 

závazné vyhlášky, která jsou označena tabulkou "VOLNÝ POHYB ZVÍŘAT DOVOLEN". 

 

 

Č l á n e k  5 

Zabezpečení čistoty 
 

Chovatel nebo držitel zvířete je povinen zajistit, aby zvíře svými exkrementy neznečišťovalo veřejná 

prostranství, veřejně přístupné prostory a veřejná zařízení. Pokud ke znečištění dojde, je povinen 

bezodkladně tuhé zvířecí exkrementy z těchto míst odstranit. 
 

 

Č l á n e k  6 

Společná ustanovení 
 

1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek  

nebo jiný správní delikt, nejde-li o trestný čin.  

2) Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 5 této obecně závazné vyhlášky se nevztahují na držitele 

psů se slepeckým výcvikem tam, kde tito psi plní funkce, ke kterým jsou vycvičeni, a dále na 

příslušníky různých institucí ( např. Policie ČR ) při používání psů k výkonu služby.  
 

 

Č l á n e k  7 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Březolupy č. 2/1999  „o regulaci pohybu psů a jiného 

zvířectva na veřejných prostranstvích“ z 1.9.1999.  
 

 

Č l á n e k  8 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.1.2004 

 

 

 

 

Stanislav Hovorka      ing. Petr Kukla 

místostarosta       starosta 

  

Vyvěšeno dne : 23.12.2003     Sejmuto dne : 10.1.2004 
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P Ř Í L O H A  č.1 

k 

Obecně závazné vyhlášce Obce Březolupy  

č. 8/2003 

o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při chovu a držení zvířat na území obce 

Březolupy 

 
Místa k.ú. Březolupy určená pro volný pohyb zvířat bez vodítka i náhubku bez časového omezení : 

 

1. Část  pozemků p.č.193/1, 194, 3502, 3557/1 a 3557/2,  část zámeckého parku v terénu přirozeně 

ohraničenou 

a) ze strany severní oplocením podél silnice II.třídy,  

b) ze strany východní oplocením areálu Podzámčí a západním štítem Podzámčí v prodloužení po 

průsečík se severním  obrubníkem místní komunikace spojující prostor před Restaurací u 

zámku se samotnou zámeckou budovou ,  

c) ze strany západní zdí a objektem čekárny,  

d) ze strany jižní pak severní obrubník místní komunikace spojující prostor před Restaurací u 

zámku se samotnou zámeckou budovou. 

 

 


