
V y h l á š k a     č. 1/19997 
o podmínkách chovu zvířat na území obce Nedvědice 

 
Zastupitelstvo obce Nedvědice na svém zasedání, konaném dne 12.6.1997 schválilo dle 
ustanovení č. 1.104 odst. 3 Ústavy ČR a § 16 a § 36 odst. 1, písm. h) zák. č. 367/1990 Sb., o 
obcích ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o chovu zvířat na území obce 
Nedvědice. 
 

Článek 1 
 
Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti fyzických osob (občanů) chovajících, držících nebo 
vlastnících zvířata a včely (dále jen chovatel) pro vlastní potřebu na území obce Nedvědice. 
Chov a držení zvířat veřejných organizací, institucí a ozbrojených sborů, je upraveno 
zvláštními předpisy. 
 

Článek 2 
Obecné zásady chovu zvířat 

 
1.  Na území obce Nedvědice je možné chovat zvířata, pokud jejich chov není v rozporu 

s platnými zákony a touto vyhláškou. 
2.  Chovatel je povinen držet pouze takový počet zvířat, jemuž je schopen zajistit všechny 

nutné podmínky chovu, t.j. podmínky pro ošetřování, výživu, čistotu, pohyb, zajistit dobrý 
zdravotní stav zvířat, předcházet vzniku hromadných onemocnění a nákaz a jejich 
následnému šíření. 

3.  Zvířata musí být chována v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. o ochranu zvířat proti 
týrání ve smyslu jeho pozdějších úprav č. 102/1993 Sb. v úplném znění pod č. 167/1993 
Sb. 

4.  Chov nesmí způsobovat hygienické a zdravotní závady, narušovat veřejný pořádek, 
zejména ohrožovat bezpečnost občanů, obtěžovat nadměrným hlukem, zápachem, 
obtížným hmyzem či škodlivými hlodavci. 

 
Článek 3 

Povinnosti chovatele 
 

1.  Chovatel je povinen zabezpečit na vlastní náklady všechny nutné podmínky pro chov. 
2.  Chovatel je povinen zabránit volnému pohybu zvířat na veřejných prostranství, jejich 

vnikání na cizí pozemky a ohrožování nebo obtěžování občanů zvířaty takovým způsobem, 
aby zvíře nebylo týráno. Toto ustanovení se nevztahuje na kočky domácí, neboť vzhledem 
k jejich biologii nelze spolehlivě zabránit jejich vniku na cizí pozemek. Kočky však 
nesmějí obtěžovat občany. 

3.  Chovatel je povinen znečištění, způsobené zvířetem na veřejném prostranství neprodleně 
odstranit. 

4.  Chovatel je povinen neprodleně ohlásit podezření vzniku nakažlivých chorob zvířat okresní 
veterinární správě a zabezpečit náležitou léčbu zvířat. 

5.  Chovatel je povinen umožnit na požádání pracovníků státní správy nebo pověřeného 
pracovníka obecního úřadu přístup k chovatelskému zařízení a strpět jeho ohledání. 

6.  V případě, že chovatel nechce nebo nemůže v chovu pokračovat, zajistí on nebo osoba 
blízká umístění zvířete u jiného chovatele, v krajním případě utracení zvířete povoleným 
způsobem. 

7.  Těla uhynulých zvířat nebo jejich části je chovatel povinen likvidovat na vlastní náklady 
prostřednictvím veterinární asanační služby. 



8.  Chovatel je povinen přihlásit psa, staršího 6 měsíců, do evidence na obecním úřadě a 
opatřit jej evidenční známkou, vydanou tímto úřadem, jakoukoliv změnu (ztrátu psa, ztrátu 
známky apod.) je chovatel povinen do 15 dnů hlásit na tentýž úřad. 

9.  Chovatel je povinen ve stanovených termínech předvést psa k povinnému očkování proti 
vzteklině a dalším nemocem. V případě pokousání člověka dát na vlastní náklady psa 
(nebo jiné zvíře) ihned vyšetřit veterinárnímu lékaři. 

10. Objekty střežené psy musí být na vlastní náklady chovatele zřetelně označeny. 
11. Na veřejném prostranství a při přepravě veřejnými dopravními prostředky se smí pes 

pohybovat pouze v doprovodu chovatele, bezpečně pod jeho kontrolou, t.j. na vodítku, 
s náhubkem a u malých a drobných plemen případně ve vhodné tašce nebo koši. 

 
Článek 4 

Regulace a usměrňování chovu 
 
Důvodem regulace je zajištění veřejného pořádku, hygienické a zdravotní nezávadnosti 
prostředí obce a vhodného prostředí pro zvířata. 
Není povolen chov a přístup zvířat do objektů, v nichž jsou společná zařízení pro děti 
(mateřské školy, školní družiny, jídelny), provozovny a sklady potravinářské výroby, 
zdravotnická zařízení, lékárny, veřejné a společné ubytovny, provozovny, poskytující osobní 
služby (holičství, kadeřnictví apod.). Výjimku tvoří zvlášť vycvičení psi pro doprovod slepých 
osob. 
 

Článek 5 
Odchyt toulavých zvířat 

 
Za toulavé je považováno takové zvíře, které se pohybuje na veřejném prostranství nebo 
cizích pozemcích bez doprovodu chovatele (není bezpečně pod jeho kontrolou). 
 

Článek 6 
Sankce 

 
Porušení této vyhlášky je posuzováno dle zák. č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
vydaných v úplném znění zák. č. 124/1993 Sb. a může být pokutováno do výše 1.000,- Kč. Při 
opakovaném porušení této vyhlášky do výše 5.000,- Kč. 
 

Článek 7 
Naplnění vyhlášky 

 
Dozorem nad dodržování této vyhlášky se pověřují všichni členové zastupitelstva, kteří jsou 
povinni předávat oprávněné stížnosti občanů obecnímu úřadu, který vyvodí přípustné sankce. 

 
Článek 8 
Odkazy 

 
Územím obce Nedvědice se rozumí i  území části obce Pernštejn. 
 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.7.1997. 
 
  
 
      Held Libor                                                                           Antonín Priessnitz 
místostarosta obce                                                                          starosta obce 


