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Psi ve mûstû
ji Radnice ãíslo 12/2006 ﬁíká: „Poplatek
za psa musí uhradit drÏitel psa star‰ího 3
mûsícÛ. Základní sazba ãiní 1200 korun.
Pokud má v‰ak obãan trvalé bydli‰tû
v rodinném domku, zaplatí jen 300
korun. JestliÏe je jedin˘m pﬁíjmem
poplatníka starobní, invalidní, vdovsk˘
nebo vdoveck˘ dÛchod, zaplatí za svého
psa 200 korun. Stejnou ãástku zaplatí
poÏivatel sirotãího dÛchodu, v tomto
pﬁípadû uÏ nemusí b˘t dÛchod jedin˘m
zdrojem pﬁíjmÛ. Pokud v‰ak chovají
poplatníci psÛ nûkolik, musí poãítat
s tím, Ïe za druhého a kaÏdého dal‰ího
zaplatí o padesát procent více. Naopak
lidé nevidomí ãi jinak tûÏce zdravotnû
postiÏení jsou od tohoto poplatku osvobozeni. Po dobu jednoho roku neplatí
poplatek ti, kteﬁí si psa vzali z královéhradeckého mûstského útulku. ...Z penûz
za poplatky ze psÛ napﬁíklad pﬁispíváme
na úklid ulic a parkÛ, financujeme umístûní ko‰Û a stojanÛ se sáãky na psí exkrementy, vedeme evidenci psÛ, kterou
jejich majitelé ocení zejména v pﬁípadû
ztráty ãi odcizení psa, a v neposlední
ﬁadû také díky nim provozujeme mûstsk˘
útulek pro opu‰tûná zvíﬁata.“

Psy je nutno na veﬁejn˘ch
prostranstvích vodit na
vodítku s v˘jimkou veﬁejn˘ch
prostranství s moÏností
volného pohybu psÛ...

Hradec Králové a psi
Statutární mûsto Hradec Králové, hospodáﬁské
a kulturní centrum v˘chodních âech, leÏí na soutoku
Labe s Orlicí v pardubické kotlinû. Toto krásné mûsto se
100 tisíci obyvateli má bohatou historii i souãasnost.

S

talo se jedním z nejstar‰ích svobodn˘ch mûst v âechách, od doby
panování Václava II. bylo vûnn˘m
mûstem ãesk˘ch královen (odtud i název
mûsta). Toto mûsto se mÛÏe pochlubit
nejen mnoh˘mi historick˘mi památkami,
ale i vynikajícím urbanistick˘m ﬁe‰ením
moderního mûsta.

správy daní, poplatkÛ a pohledávek královehradeckého magistrátu, ve zpravoda-

K poplatkÛm za psy
Poplatky ze psÛ se ﬁídí Obecnû závaznou
vyhlá‰kou ã. 4/2003 Mûsta Hradec Králové o místním poplatku ze psÛ. Vyhlá‰ka stanoví sazbu místního poplatku
ze psÛ na území Mûsta Hradec Králové,
vznik a zánik poplatkové povinnosti,
ohla‰ovací povinnost, splatnost poplatku, osvobození od poplatku a povinnosti drÏitelÛ psÛ. Správcem poplatku je
Mûsto Hradec Králové. Tato obecnû
závazná vyhlá‰ka nabyla úãinnosti dnem
1. ledna 2004 a nahradila „nevyhovující“
mûstskou vyhlá‰ku, která byla nálezem
Ústavního soudu zru‰ena.
Paní Irena Boukalová, vedoucí oddûlení
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Z poplatkÛze psÛ se financují
také stojany na exkrementy

O pohybu psÛ
Témûﬁ dva roky je v Hradci Králové platná závazná vyhlá‰ka ã. 5/2004 o pravidlech pro pohyb psÛ ve mûstû. „Tato
obecnû závazná vyhlá‰ka upravuje pravidla pro pohyb psÛ na veﬁejn˘ch prostranství na správním území mûsta
Hradec Králové. Je závazná pro v‰echny
fyzické a právnické osoby, které se na
území mûsta zdrÏují.“

V ãlánku 3 jsou upﬁesnûny
základní pojmy, jako jsou:
● drÏitel psa (vlastník psa nebo osoba,
které byl pes svûﬁen do opatrování),
● psovod (kaÏdá osoba, která vede nebo
doprovází psa pﬁi jeho pohybu na veﬁejném prostranství,
● pes zvlá‰tního urãení (loveck˘, slepeck˘, zdravotnick˘, asistenãní, sluÏební pes
policie a ozbrojen˘ch sil),
● veﬁejn˘m prostranstvím jsou v‰echna
námûstí, ulice, trÏi‰tû, chodníky, veﬁejná
zeleÀ, parky a dal‰í prostory pﬁístupné
kaÏdému bez omezení (slouÏící obecnému uÏívání),
● veﬁejn˘m prostranstvím se zv˘‰en˘m
soustﬁedûním osob (námûstí, trÏi‰tû, pû‰í
zóny, zastávky a nástupi‰tû hromadné
dopravy),
● veﬁejné prostranství s moÏností volného pohybu psÛ (plochy veﬁejného prostranství vzdálené více neÏ 200 metrÛ od
nejbliÏ‰í budovy nebo jejího oplocení),
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Psi ve mûstû
● vodítko, náhubek, voln˘ pohyb psa...
âlánek 4 vymezuje obecná ustanovení:
● „Na veﬁejném prostranství podléhají
psi drÏitelÛ psÛ, kteﬁí mají trval˘ pobyt
nebo sídlo na území mûsta, povinnému
identifikaãnímu oznaãení v souladu
s pﬁedpisem (identifikaãní známka).
● Na veﬁejném prostranství se ve smyslu
ustanovení ãl. 3 této vyhlá‰ky vymezují
plochy veﬁejného prostranství s moÏností volného pohybu psÛ.
● Na veﬁejném prostranství je zakázáno:
a) naru‰ovat pohybem psÛ veﬁejn˘ poﬁádek a obãanské souÏití,

Foto Go

b) nechávat psy volnû pohybovat s v˘jimkou veﬁejného prostranství s moÏností
volného pohybu psÛ,
c) nechávat psy bez dozoru,
d) pﬁivádût nebo pﬁiná‰et psy na dûtská
hﬁi‰tû, hﬁbitovy, kvûtinové záhony, pískovi‰tû, plochy pomníkÛ, plochy veﬁejné
zelenû na námûstích, sportovi‰tû, venkovní umûlé vodní plochy (fontány) a na
místa opatﬁená upozornûním na zákaz
vodûní psÛ.“

Psovod je povinen
neprodlenû
odstranit zneãi‰tûní
zpÛsobená
jeho psem

âlánek 5 vyjmenovává povinnosti drÏitelÛ psÛ:
● „DrÏitel psa je povinen uãinit opatﬁení
proti úniku psa na veﬁejné prostranství.
● DrÏitel psa, kter˘ má na území mûsta
trval˘ pobyt nebo sídlo, je povinen zajistit, aby pes pﬁi pohybu na veﬁejném prostranství byl opatﬁen platn˘m identifikaãním oznaãením.
● DrÏitel psa je povinen zajistit vy‰etﬁení
(neprodlenû a v rozsahu nezbytnû nutném) pro vylouãení podezﬁení z onemocnûní vzteklinou u zvíﬁete, které poranilo
ãlovûka...“
âlánek 6 upﬁesÀuje povinnosti psovodÛ:
● „Psovod je povinen na veﬁejném prostranství zajistit, aby chováním psa nebyl
naru‰en veﬁejn˘ poﬁádek, zejména zneãi‰Èováním, po‰kozováním veﬁejného prostranství... a ru‰ením noãního klidu.
● Psovod je povinen na veﬁejném prostranství zajistit neprodlené odstranûní
zneãi‰tûní tuh˘mi v˘kaly (hygienicky nezávadn˘m zpÛsobem) zpÛsobené psem.
● Psovod je povinen na veﬁejném prostranství uãinit taková opatﬁení, aby chováním psa nedocházelo k naru‰ování
obãanského souÏití nebo ‰kodám na
cizím majetku, zejména ublíÏením na
zdraví nebo po‰kozením vûci.
● Psovod je povinen na veﬁejném prostranství vést psa na vodítku s v˘jimkou
veﬁejného prostranství s moÏností volného pohybu psÛ...
● Psovod je povinen na veﬁejném prostranství s moÏností volného pohybu psÛ
vést psa na vodítku, nachází-li se v okruhu ménû neÏ 50 m od psa jiná osoba
(s v˘jimkou osob dohodnut˘ch s psovodem jinak).

Majitel za svého psa zodpovídá

● Psovod je povinen na veﬁejném prostranství se zv˘‰en˘m soustﬁedûním
osob vést psa na vodítku a nasadit mu
náhubek.
● Psovod je povinen dodrÏovat ustanovení ãlánku 4 (je zakázáno...).“
„Poru‰ení této obecnû závazné vyhlá‰ky
je pﬁestupkem podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu (zákon ã. 200/1990 Sb.,
o pﬁestupcích), nejde-li o trestn˘ ãin.
Dohled nad dodrÏováním této obecnû
závazné vyhlá‰ky provádí Mûstská policie
Hradec Králové.“

Mûstská policie HK
O dodrÏování závazné vyhlá‰ky „o pravidlech pro pohyb psÛ ve mûstû“ a dal‰í
práci stráÏníkÛ se podûlila se Svûtem psÛ
mluvãí Mûstské policie Eva âíÏková:
„Ve v‰ech velk˘ch mûstech âeské republiky je jistû velká koncentrace chovatelÛ
a milovníkÛ psÛ. Nevím, zda i tam se
nûkteﬁí majitelé psÛ chovají tak bezohlednû ke svému mûstu a sv˘m spoluobãanÛm. V Hradci Králové jsou speciální
ko‰e se sáãky na psí exkrementy témûﬁ
na kaÏdém rohu. JenÏe i v na‰em mûstû
se najdou pejskaﬁi odcházející s naprostou samozﬁejmostí od páchnoucí hromádky, kterou na trávníku nebo uprostﬁed chodníku zanechal jejich pes. Bez
pov‰imnutí a bez uzardûní. VÏdyÈ pﬁece
platí, tak co by je‰tû uklízeli?! JenÏe
v tom se hluboce m˘lí. Náklady, které
mûsto musí vynakládat na oãistu nejpostiÏenûj‰ích ulic, parkÛ a trávníkÛ a na
jiÏ zmínûné ko‰e, v˘nos z poplatkÛ za
Go
psy znaãnû pﬁevy‰uje.
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