Metodický materiál
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů
_____________________________________________________________________
Ústava ČR:


ustanovení čl. 1 odst. 1:
„Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě
k právům a svobodám člověka a občana.“



ustanovení čl. 104 odst. 3:
„Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.“

Listina základních práv a svobod:


ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon
neukládá.“



ustanovení čl. 4 odst. 1:
„Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen
při zachování základních práv a svobod.“

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


ustanovení § 35 odst. 1 a 2:
„1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů
obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou
působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena
správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné
působnosti obce svěří zákon.

2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85
a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém
územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními
zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování
potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany
a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání,
celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“


ustanovení § 35 odst. 3 písm. a):
„Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných
vyhlášek zákonem.“



ustanovení § 84 odst. 2 písm. h):
„Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce.“



ustanovení § 10:
„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které
činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech
a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých
veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány,
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce
sloužících potřebám veřejnosti,
d) stanoví-li tak zvláštní zákon.“

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 27 odst. 1 písm. a), b) a r):
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
a) propaguje týrání zvířat,
b) týrá nebo utýrá zvíře, …
r) nesplní povinnost stanovenou na základě tohoto zákona v obecně závazné
vyhlášce obce“



ustanovení § 27 odst. 2 písm. g):
„Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že:
g) neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1“



ustanovení § 27 odst. 3 písm. e):
„Fyzická osoba se jako chovatel hospodářských zvířat dopustí přestupku tím, že:
e) neučiní opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat…“



ustanovení § 27a odst. 1 písm. a), b) a o):
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
a) propaguje týrání zvířat,
b) týrá zvíře nebo utýrá zvíře,…
o) nesplní povinnost stanovenou na základě tohoto zákona v obecně závazné
vyhlášce obce“



ustanovení § 27a odst. 3 písm. d):
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že:
d) neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1“



ustanovení § 27a odst. 4 písm. e):
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel hospodářských zvířat
dopustí přestupku tím, že:
e) neučiní opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat…“



ustanovení § 24a odst. 1 písm. b):
„Obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
b) plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními
předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat.“



ustanovení § 24a odst. 4:
„Obecní úřad obce s rozšířenou působností si vyžádá v řízení o přestupku odborné
vyjádření krajské veterinární správy, které je pro toto řízení závazné. Je-li řízení
zahájeno z podnětu krajské veterinární správy a součástí podnětu je i odborné
vyjádření, další odborné vyjádření se nevyžaduje.“
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