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STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA OLOMOUCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2020,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 

na veřejných prostranstvích v Olomouci 

Zastupitelstvo města Olomouce se dne 29. 6. 2020 usneslo vydat v souladu s ustanoveními 
§ 10 písm. a), c) a d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Vymezení pojmů

(1) Městskými parky se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumějí Čechovy sady, 
Smetanovy sady, Bezručovy sady, park Pod Dómem.

(2) Doprovázející osobou se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí např. chovatel 
psa, jeho vlastník či osoba, které byl pes, byť i přechodně, svěřen.

(3) Rozsah městské památkové rezervace je dán hranicí, která vede na severní straně 
od křižovatky ulic Studentské a Legionářské s ulicí Studentskou a Dobrovského, 
na východní straně Třídou Jiřího z Poděbrad, na jižní straně sleduje linii tereziánského 
opevnění, překračuje rameno řeky Moravy (Mlýnský potok) a pokračuje Aksamitovou 
ulicí a na západní straně probíhá Třídou Svobody a Legionářskou zpět ke křižovatce 
s ulicí Studentskou. Je-li hranice městské památkové rezervace vedena ulicemi a 
vozovkami, zahrnuje vždy celý prostor nebo plochu těchto komunikací1 a je graficky 
znázorněn v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky. 

Článek 2

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

(1) Doprovázející osoba musí mít psa na veřejném prostranství vždy pod stálou kontrolou 
či dohledem.

(2) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích2 ve městě 
Olomouci:
a) na všech veřejných prostranstvích města je možno pohybovat se se psem buď 

vedeným na vodítku (bez nasazeného náhubku na tlamě), anebo pes musí mít 
nasazen náhubek na tlamě (a nemusí být veden současně na vodítku), 

                                                          

1 Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 21.12.1987, č.j. 16417/87-VI/1

2 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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b) v městských parcích, na značených cyklostezkách a v městské památkové 
rezervaci je možno se pohybovat pouze se psem vedeným na vodítku,

c) zakazuje se vstupovat se psy nebo je vypouštět na dětská a sportovní hřiště, 
pískoviště,  

d) doprovázející osoba je povinna při pohybu se psem po kterémkoliv veřejném 
prostranství na území města Olomouce vždy ihned po něm odstranit (uklidit) 
nečistoty (exkrementy), které na tomto veřejném prostranství zanechal, a to
v souladu s účinnou obecně závaznou vyhláškou o udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících 
potřebám veřejnosti ve městě Olomouci.

(3) Splnění povinností stanovených v odst. 2 zajišťuje vždy doprovázející osoba.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

(1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle 
zvláštních právních předpisů.3

(2) Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie 
Olomouc.

(3) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška statutárního 
města Olomouce č. 8/2005 o udržování čistoty a pořádku na území města Olomouce.

(4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Přílohy
1. Mapa Městské památkové rezervace Olomouc

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA JUDr. Martin Major, MBA
primátor 1. náměstek primátora

Vyvěšeno dne 30. 6. 2020
Pod č.j. SMOL/155993/2020/OKT/PERS/Pos
Sejmuto dne: 16.7.2020

                                                          
3 zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb., kterým se mění zákon 
č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony; zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
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Příloha č. 1 OZV č. 6/2020




