
 

 

Městská část Praha - Ďáblice  
Zastupitelstvo m ěstské části  

 
12. zasedání 

dne 18. 5. 2016 
 

 
 
 
 
 
 

USNESENÍ č. xxx/16/ZMČ  

k návrhu obecně  závazné vyhlášky hl. m. Prahy o volném pohybu psů  
 
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo M Č po projednání  
 
I. požaduje 
aby bylo v chystané obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy o volném pohybu psů 
jako území pro volný pohyb psů na veřejném prostranství vymezeno celé území 
městské části. Konkrétní území s úplným zákazem vstupu psů nad rámec vyhlášky 
bude městská část specifikovat. 
 
 
II. ukládá 
tajemníkovi informovat o tomto usnesení příslušný odbor Magistrátu hl. m. Prahy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Mgr. Martin Tumpach                       Ing. Miloš Růžička 
            zástupce starosty               starosta  
                                                                      

 

 



 



Bod 6 – důvodová zpráva 

 

Na základě žádosti ředitelky MHMP (viz. níže) předložil tajemník úřadu RMČ k projednání varianty 
regulace pohybu psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy tak, jak byly ze strany 
MHMP zaslány. Rada doporučila jako nejvhodnější variantu 1b, která obecně umožňuje volný pohyb 
psů a taxativně vymezuje území, kde je to zakázáno. V podvariantě „b“ je pak možnost tohoto 
vymezení dána jednotlivým městským částem. 
Na podnět pana starosty toto doporučení bude předloženo ZMČ k definitivnímu odsouhlasení návrhu 
varianty. 
S MHMP bylo domluveno, že naše vyjádření bude zasláno po zasedání ZMČ, tedy s jednodenním 
zpožděním. 
 
Zpracoval: tajemník 
 
--------------- 
Příloha – dopis MHMP 

 
Vážená paní tajemnice, vážený pane tajemníku, 
  
v souladu se závěry z porady tajemníků Úřadů městských částí Praha - Běchovice až Praha - Zličín, 
která se konala dne 21. 4. 2016, a na základě pověření ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy paní JUDr. 
Martiny Děvěrové, MPA, se na Vás tímto obracím se žádostí o zaslání názoru Vaší městské části ve 
věci právní úpravy pohybu psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy. 
  
Pro shrnutí dosavadního průběhu prací spojených s přípravou návrhu obecně závazné vyhlášky o 
stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy (dále jen 
„vyhláška“) uvádím, že dne 3. 7. 2015 byly jednotlivé městské části hl. m. Prahy osloveny dopisem 
Č.j.: S-MHMP 1205066/2015 se žádostí o zaslání případných připomínek k návrhu vyhlášky a dále se 
žádostí o specifikaci území, na kterých je volný pohyb psů na území Vaší městské části povolen 
(příloha č. 1 k vyhlášce) a území s úplným zákazem psů (příloha č. 2 k vyhlášce). 
  
V rámci připomínkového řízení se z celkového počtu 57 městských částí hl. m. Prahy k vyhlášce vůbec 
nevyjádřilo 16 městských částí. Ze 41 městských částí, které se k vyhlášce vyjádřily, 22 městských 
částí území, na kterém je volný pohyb psů povolen, nevyspecifikovalo anebo vyjádřilo nesouhlas se 
zněním vyhlášky. Za současného stavu by mohla být vyhláška v rozporu se zákonem č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, či dokonce s Ústavou ČR. 
  
S ohledem na výše uvedené proto Rada hl. m. Prahy rozhodla svým usnesením č. 295 ze dne 16. 2. 
2016 o ukončení prací na přípravě návrhu vyhlášky, a zároveň bylo ředitelce Magistrátu hl. m. Prahy 
uloženo předložit Radě hl. m. Prahy návrh řešení problematiky regulace pohybu psů na veřejném 
prostranství.  
  
V návaznosti na tento úkol v současné době Magistrát hl. m. Prahy, konkrétně odbor evidence, 
správy a využití majetku, vytipovává vhodné lokality pro volný pohyb psů na území těch městských 
částí hl. m. Prahy, které žádné takové území nevymezily, přestože je k tomu Magistrát hl. m. Prahy 
vyzval v rámci předchozích příprav vyhlášky. 
  
V souvislosti s tímto Vám zasílám tabulku obsahující možné varianty regulace pohybu psů na území 
Vaší městské části a žádám Vás o označení jediné varianty, kterou Vaše městská část preferuje. 
Požadované informace mi prosím zašlete na mou e-mailovou adresu a to do 18. 5. 2016. 
 



Varianty regulace pohybu psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy

Název městské části: prosíme o doplnění

Varianta 1

Označte Vámi 

preferovanou 

variantu

konkrétní území s úplným zákazem vstupu psů

(příloha č. 2 k vyhlášce) nad rámec vyhlášky

(kašny a okrasné nádrže, květinové záhony,

prostranství dětských hřišť a pískovišť, sportovní

hřiště a hřiště pro seniory) nebude MČ

specifikovat

konkrétní území s úplným zákazem vstupu psů

(příloha č. 2 k vyhlášce) nad rámec vyhlášky

(kašny a okrasné nádrže, květinové záhony,

prostranství dětských hřišť a pískovišť, sportovní

hřiště a hřiště pro seniory) bude MČ

specifikovat

Varianta 2

Označte Vámi 

preferovanou 

variantu

souhlasíme s vymezenými územími, která jsme

již vyspecifikovali v rámci předchozího

připomínkového řízení

území pro volný pohyb psů (příloha č. 1 k

vyhlášce), případně území s úplným zákazem

vstupu psů (příloha č. 2 k vyhlášce) bude MČ

specifikovat

souhlasíme, aby vhodné lokality pro volný pohyb

psů na území naší městské části vymezil

Magistrát hl. m. Prahy

Požadujeme, aby bylo v příloze č. 1 k vyhlášce jako

území pro volný pohyb psů na veřejném prostranství

vymezeno celé území městské části hl. m. Prahy 

Požadujeme, aby v přílohách k vyhlášce byla uvedena

přesná specifikace území městské části hl. m. Prahy, na

kterých je volný pohyb psů povolen (příloha č. 1 k

vyhlášce) a přesná specifikace území městské části hl.

m. Prahy s úplným zákazem vstupu psů (příloha č. 2 k

vyhlášce) 


