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Zastupitelstvo města Moravská Třebová se na svém zasedání dne 03.09.2018 

usnesením č. 877/Z/030918 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 

zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. a), c) a písm. d), § 35 a § 84 odst. 2              

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Článek 1 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

(1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1             

ve městě:  

a) na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky musí být pes 

veden na vodítku u nohy fyzické osoby tak, aby se při míjení jiných osob a vedených 

psů nebo jiných zvířat nemohl s nimi dostat do kontaktu, 

b) pes pohybující se na veřejném prostranství musí být označen platnou evidenční 

známkou, pokud byla městem jeho držiteli vydána2. 

(2) Splnění povinností stanovených v odst. (1) zajišťuje fyzická osoba, která má psa 

na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem3.  

(3) Pravidla stanovená v odst. (1) se nevztahují na psy služební a záchranářské při 

výkonu služby a záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci 

zdravotně postižených osob a psů se slouženou zkouškou canisterapeutického psa. 

Článek 2 

Zákaz vstupu se psy 

Zakazuje se vstupovat se psy na veřejná prostranství vymezená v Příloze č. 2 této 

vyhlášky a označené zákazovou tabulkou. Z důvodu zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku, zejména v zájmu ochrany bezpečí a zdraví dětí, se zakazuje 

vstupovat se psy na veřejná prostranství vymezená v příloze č. 2 této vyhlášky. Místa, 

kde se uvedený zákaz uplatňuje, jsou označena informativní tabulkou (piktogramem). 

                                            
1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů)  „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.“ 
2 v návaznosti na Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová č. 5/2011, o místním poplatku ze 
psů 
3 fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba 
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Článek 3 

Zrušovací ustanovení 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Moravská 

Třebová č. 3/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

ve městě Moravská Třebová ze dne 30.06.2008. 

Článek 4 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.10.2018. 

 

 

 

 

JUDr. Miloš Izák 

starosta 

 

 

Ing. Pavel Brettschneider  Ing. Václav Mačát 

místostarosta  místostarosta 

 

 

Vyvěšeno: 07.09.2018 

 

Sejmuto: 24.09.2018 
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Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 3/2018 

Výčet veřejných prostranství na území města Moravská Třebová, na nichž se uplatňuje 

regulace dle ust. článku 1 odst. (1) písm. a) vyhlášky: 

 

Ulice a náměstí:  

 

(1) nám. T. G. Masaryka, ulice Bránská, Cihlářova, Cechovní, Čs. armády, Farní, 

Hvězdní, Kostelní náměstí, Krátká, Marxova, Piaristická, Pivovarská, Poštovní, Rybní 

náměstí, Stará, Tichá,  Zámecká, Zámecké náměstí, Ztracená, Brněnská, Gorazdova, 

Jevíčská, Komenského, Olomoucká, Lanškrounská, Západní, Školní, Palackého, B. 

Němcové, Jiráskova, Sportovní, Holandská, Hřebečská, Svitavská, park u muzea (p. č. 

439/1 a 501  v k. ú. Moravská Třebová),  

 

(2) areál Knížecí louka mimo části označené jako pikniková louka a Školního hřiště 

Gorazdova (nevyšrafovaná část areálu zobrazená v Příloze č. 3 této vyhlášky). 
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Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 3/2018 

Výčet veřejných prostranství na území města Moravská Třebová, na nichž se uplatňuje 

regulace dle ust. článku 2 vyhlášky:  

 

(1) pikniková louka v areálu Knížecí louka a travnaté plochy areálu zámku, graficky 

vyznačené v příloze č. 3 této vyhlášky4 

 

(2) Dětská hřiště a sportoviště:  

 

Dětské hřiště  Zámecké zahrady (p. č. 273 v k. ú. Moravská Třebová) 

Dětské hřiště Západní I. u Konečných (p. č. 2680/4 v k. ú. Moravská Třebová) 

Dětské hřiště Západní II. bez oplocení (p. č. 2680/34 v k. ú. Moravská Třebová) 

Dětské hřiště Hřebečská (p. č. 2685/26 v k. ú. Moravská Třebová) 

Dětské hřiště ve vnitrobloku Jiráskova - Holandská (p. č. 2711/55 v k. ú. Moravská 

Třebová) 

Dětské hřiště ve vnitrobloku Sportovní - Holandská (p. č. 2711/1 v k. ú. Moravská 

Třebová) 

Sportovní areál s atletickým oválem u ZŠ Palackého 1351  

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem na ul. Západní (p. č. 2674/1 v k. ú. Moravská 

Třebová) 

Sportovní hřiště Jiráskova (p. č. 2711/69 v k. ú. Moravská Třebová) 

Školní hřiště Gorazdova v areálu Knížecí louka (p. č. 1757/2 v k. ú. Moravská Třebová) 

Hřiště Sušice (p. č. 3791/1 v k. ú. Moravská Třebová) 

Dětské hřiště Boršov KD (p. č. 507/1 v k. ú. Boršov u Moravské Třebové). 

 

 

 

 

 

                                            
4 regulace z důvodu volnočasového vyžití, odpočinku občanů či návštěvníků města a ochrany zeleně  
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Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 3/2018 

Grafické vymezení vybraných veřejných prostranství uvedených v Příloze č. 2 vyhlášky:  

 

1) pikniková louka a Školní hřiště Gorazdova v areálu Knížecí louka (vyšrafované části)  
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2) travnaté plochy v areálu zámku (vyšrafované části) 

 

 


