
 

 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 9/2021, 

KTEROU SE UPRAVUJÍ PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 
 
Zastupitelstvo města Šumperka se na svém zasedání dne 09.12.2021 usnesením č. 847/21 usneslo vydat 
v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a d), § 35 odst. 1, 2 a 3 písm. a), a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 24 odst. 2 
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1. Účelem této vyhlášky je upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Šumperka 
(k.ú. Šumperk, Horní Temenice, Dolní Temenice). 

2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby nacházející se na území města Šumperka. 
 

Čl. 2 
Základní pojmy pro účely této vyhlášky 

Veřejným prostranstvím1 pro účely této vyhlášky jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, komunikace, veřejná 
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu 
na vlastnictví k tomuto prostoru. Vymezení veřejného prostranství pro účely této vyhlášky je uvedeno v příloze č. 1, 
která je nedílnou součástí této vyhlášky. 
 

Čl. 3 
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

1. Každý pes při pohybu na veřejném prostranství vymezeném v čl. 2 této vyhlášky musí být veden na vodítku. 

2. Nečistoty způsobené psem na veřejném prostranství musí být neprodleně odstraněny osobou, která psa 
doprovází. 

3. Splnění povinností stanovených touto vyhláškou zajišťuje osoba doprovázející psa. 
 

Čl. 4 
Závěrečná, zrušovací ustanovení a účinnost 

1. Na porušení povinností stanovených touto vyhláškou se vztahují zvláštní předpisy. 

2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství ze dne 20.10.2005. 

3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2022. 
 
 
  
 
 
 
 Mgr. Tomáš Spurný Ing. Marta Novotná 
 starosta 1. místostarostka 
  
 
 
 

 
1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
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   -------------------------     vymezení veřejného prostranství  
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