
Zastupitelstvo města Horní Planá se na svém zase-
dání  dne 25.5.2005 usneslo vydat na základě § 10
písm. a), c) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a § 24
odst. 2  zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání ve znění pozdějších předpisů, tuto obec-
ně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku).

Čl. 1 Obecná ustanovení
(1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů

na veřejném prostranství na území města Horní
Planá a zabezpečuje udržování čistoty na úze-
mí města Horní Planá.

(2) Veřejné prostranství je vymezeno zvláštním
zákonem 1).

(3) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické
a právnické osoby nacházející se na území ob-
ce.

Čl. 2 Pravidla pro pohyb psů
(1) Pohyb psů je zakázán na těchto veřejných pro-

stranstvích:
- zatravněné plochy náměstí;
- sportovní hřiště za budovou I. stupně základní

školy;
- pískoviště na náměstí;
- pískoviště a dětské hřiště na sídlišti Míru (vedle

bývalých jeslí);
- sportovní hřiště u domu č.p. 311 na sídlišti Mí-

ru;
- dětské hřiště a zatravněná plocha na pozemku

parc.č. 31/2 mezi panelovými domy na sídlišti
Míru;

- veřejná písková a zatravněná pláž u přehrady
Lipno u hotelu Pláž;

- další dětská hřiště, pískoviště, sportoviště a za-
travněné plochy opatřené upozorněním  na zá-
kaz vodění zvířat (piktogram viz. příloha č. 1).

Veřejná prostranství se zákazem pohybu psů jsou
vyznačena šrafováním v katastrální mapě -  viz.
příloha č. 2 a), b), c).

1) dle § 34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou
veřejným prostranstvím 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.

2) zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;
3) zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

(2) Pouze na vodítku v doprovodu osoby je povolen
pohyb psů na těchto veřejných prostranstvích:

- chodníky a komunikace na náměstí;
- prostory do 50 m od budovy základní školy I. a

II. stupně a sportovní haly;
- na chodnících, komunikacích a zatravněných

plochách na sídlišti Míru.

Čl. 3 Udržování čistoty
V případě, že dojde ke znečištění veřejného
prostranství psem, je osoba doprovázející psa
povinna bez zbytečného odkladu způsobenou
nečistotu odstranit. Sáčky na psí exkrementy jsou k
vyzvednutí na MěÚ Horní Planá, správě poplatků.

Čl. 4 Sankce
Porušení této vyhlášky lze u fyzických osob
postihovat jako přestupek 2),
u právnických osob a fyzických osob, které jsou
podnikateli jako správní delikt 3).

Čl. 5 Účinnost
(1) Zrušují se obecně závazné vyhlášky města Horní

Planá
- o chovu domácího a drobného zvířectva na

území měst Horní Planá ze dne 1.7.1993;
- o ochraně životního prostředí a čistotě obce

Horní Planá ze dne 28.9.1994.

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
patnáctým dnem následujícím po jejím vyhláše-
ní.
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