
 
 

 
 

 MĚSTO Modřice 

Zastupitelstvo města Modřice 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, 

pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 
 

 
Zastupitelstvo města Modřice se na svém zasedání konaném 6. června 2022 usneslo vydat na 
základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů a ust. § 10 písm. c) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejných 

prostranstvích na území města Modřice a vymezuje prostory pro jejich volný pohyb. 
 

2. 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.1 

 

3. Volný pohyb psů je takový pohyb, kdy pes není veden na vodítku, je však pod neustálým 
dohledem a přímým vlivem osoby jej doprovázející. 

 

4. Tato vyhláška se nevztahuje na psy služební, pokud vykonávají činnost v souvislosti 
s plněním pracovních úkolů, na psy záchranářské při výkonu záchranných prací, psy 
asistenční a vodící. 

 
 

                                                             Článek 2 
                                                 Pravidla pro pohyb psů 

 
1. Volný pohyb psů na veřejných prostranstvích je možný jen s náhubkem.  

 
2. Osoba, která vede či doprovází psa, je povinna zajistit, aby pes neznečišťoval veřejná 

prostranství; případné psí exkrementy je tato osoba povinna neprodleně z veřejného 
prostranství odstranit. 

 
 
 
 
 
 

 
1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 



 
 

 
 

Článek 3 

Vymezení prostoru pro volné pobíhání psů bez náhubku 

 

1. Pro volné pobíhání psů bez náhubku se vymezují tyto plochy ve městě: 

a) pozemek parc. č. 460/9 v k.ú. Modřice, při ulici Masarykova. Hranice pozemku jsou 
v terénu patrny vyznačením jeho rohů. 

b) oplocený výběh pro psy na části pozemku parc.č. 587/1 v k.ú. Modřice, v lokalitě ulic 
Husova/Komenského 

dále jen „výběh pro psy.“   

2. Volné pobíhání psů bez náhubku ve výběhu pro psy je možné pouze pod neustálým 
dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. Tato osoba je povinna odklidit 
z výběhu případné exkrementy způsobené psem. 

 

 
 

                                                                         Článek 4 
Zákaz vodění psů 

 
Vstup se psem je zakázán na dětská a víceúčelová hřiště, do areálů základní školy a mateřské 
školy, do parku v areálu muzea na ulici Komenského a do parku na ulici Benešova. 

 
 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Dohledem nad dodržováním ustanovení vyhlášky je pověřena Městská policie Modřice. 

 
2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako 

přestupek podle zvláštních právních předpisů. 
 

3. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Modřice č. 2/2017, pravidla pro pohyb psů na 
veřejných prostranstvích, ze dne 05. 06. 2017. 

 
4. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

 
 
 
 
 
                  Ing. Josef Šiška                                                                   Ing. Hana Chybíková           
                  starosta města                                                                  místostarostka města 


