
Město Náchod 
 

    
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, 

o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 
 

 

Zastupitelstvo města Náchoda se na svém zasedání dne 22.6.2015 usnesením č……usneslo 

podle § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů a podle § 10 písm. a) a c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:  

 

Článek 1 

 

1) 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 prostoru1. 

 

2) K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, zejména zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví obyvatel města, se stanovují následující pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství ve městě: 

a) na veřejných prostranstvích v zastavěném území města2 (v intravilánu) je možný 

pohyb psů pouze na vodítku. Splnění této povinnosti zajišťuje fyzická osoba, která má 

psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem3, 

b) na všech veřejných prostranstvích na území města je držitel psa, kterému byla vydána 

evidenční známka podle zvláštního právního předpisu4, povinen opatřit psa touto 

známkou. V případě ztráty evidenční známky je držitel psa povinen ohlásit tuto ztrátu 

Městskému úřadu Náchod.  

 

 

Článek 2 

 

Z důvodu zvýšené ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku a z důvodu ochrany zařízení města 

sloužících potřebám veřejnosti je do areálů sportovišť a dětských hřišť, které jsou označeny 

piktogramy, zakázán vstup se psy. Podoba piktogramu je znázorněna v příloze č. 1 této 

vyhlášky. 

 

 

 

 

Článek 3 

 

                                                           
1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
2 § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územím plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 
3 Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba. 
4 Obecně závazná vyhláška města Náchoda č. 4/2011 o místním poplatku ze psů 



Pokud pes znečistí veřejné prostranství, je fyzická osoba, která má psa na veřejném 

prostranství pod kontrolou či dohledem, povinna neprodleně zabezpečit odstranění tohoto 

znečištění. Sáčky k tomuto účelu je možno si opatřit na Městském úřadu Náchod. 

 

 

Článek 4 

 

1) Kontrolu dodržování povinností stanovených touto vyhláškou provádí Městská policie 

Náchod. 

 

2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout podle zvláštních právních 

předpisů5. 

 

Článek 5 

Zrušovací ustanovení, účinnost 

 

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 8/2011, o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na 

veřejných prostranstvích ze dne 6.6.2011. 

 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.9.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………        ………………….. 

    Jan Birke         Ing. Tomáš Šubert 

      starosta             místostarosta 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

Sejmuto z úřední desky dne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve  

znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 



Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných 

prostranstvích 

 

Podoba piktogramu, který označuje zákaz vstupu se psy  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seznam revitalizovaných a nových sportovišť a dětských hřišť se zákazem vstupu se psy (k 1.6.2015):  

lokalita adresa, bližší info k.ú. , č. pozemku ulice 

    

Branka  u č.p. 1212 Náchod 1887/1 Václavická 

Branka  u budovy č.p. 1220 
Staré Město n.M. 

416/27 
Václavická 

Branka u sportoviště za budovou 1714 
Staré Město n.M. 

416/5 
Václavická 

Branka za autobusovou 
zastávkou 

u budovy 3557 
Staré Město n.M.  

421/1 
Václavická 

ul. Pražská u č.p. 1536 Náchod 1207/4 Pražská 

na Roudné 
staré sportovní hřiště u 

č.p.527 
Náchod 958/4 Bezručova 

ul. Běloveská  u  č.p. 1775 Náchod 786/27 Běloveská 

Babí 
Sportovní hřiště, za č.p. 

195 
Babí u Ná 191/35 K Rozvodně 

Pavlišov sportovní hřiště Pavlišov 372/3 u bunkru 

dopravní hřiště BESIP Náchod 
Běloves 

dopravní hřiště Běloves 576/1 Kap. Jaroše 

za Albertem Náchod Staré 
Město 

za prodejnou Albert Náchod 1213/1 
Českých 

bratří 

sídliště SUN II. hřiště pro malé 
děti 

u budovy č.p. 1951-57 
Staré Město n.M. 

110/33 
Zelená 

sídliště SUN II. hřiště pro velké 
děti 

u budovy č.p. 1973-75 
Staré Město n.M. 

110/31 
Bílá 

Sídliště Plhov za budovou č.p. 1130-31 Náchod 1972/5 Příkopy 

Staré Město Bílkova u budovy č.p. 1544 
Staré Město n.M. 

49/1 
Bílkova 

Jizbice sportovní hřiště 
Jizbice u Náchoda 

369/5 
  

Lipí za budovou č.p. 93 
Lipí u Náchoda 

360/2 
  

Sun u Hopsáčku u budovy výměníku 
Staré Město n.M. 

106/12 
Zelená 

Náchod Cvrčkova u budovy č.p. 343 Běloves 586/8 Cvrčkova 

Plhov – Hags Praha u budovy č.p. 1830 Náchod 490/7 Kostelecká 

Plhov – Tomovy Parky u budovy č.p. 1829 Náchod 461/1 Kostelecká 

Plhov – Karim u budovy č.p. 1206 Náchod 490/5 Příkopy 

Plhov – Karim (za restaurací u 
Barešů) 

za budovou č.p. 1820 Náchod 461/1 Kostelecká 

Plhov Karim lanová koule  u ZŠ č.p. 1186 Náchod 490/2 Příkopy 

u kostela sv. Michaela  u kostela Sv. Michaela Náchod 1243/2 
Komenskéh

o 

Mán  Mánesovo nábř. za budovou čp. 1591-1600 Náchod 786/36 
B          Běloveská 
 



Plhov 
za bz        za budovou čp. 1102-06           
             

Nác            Náchod 1972/5 
Přík       Příkopy 

 

Další sportoviště a hřiště se zákazem vstupu se psy: 

Americká u čp. 94       Pražská u čp. 1552 

Klínek Dobrovského u býv. samoobsluhy    Mánesovo nábř. u čp. 1673 – 74 

Trojická mezi čp. 1628 a 1643     Lipí – tenisové hřiště a velké hřiště 

V zátiší v křižovatce s ul. Smetanova - 2x    Nemastova p.p.č. 1897/2 

Plhov sídliště u čp. 1827 - 28 

    u čp. 1828 – 29 

    u čp. 1105 – 06 

    u čp. 1182 – 85 

 

Celkem k 1.6.2016  jde tedy o 40 míst, která budou označena piktogramy se zákazem vstupu se psy.  

 
 
 


