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Poskytnutí informací k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
město Dobruška obdrželo dne 27.08.2019 prostřednictvím datové schránky Vaši žádost ze
dne 27.08.2019 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí následujících
informací:
1. Je v Dobrušce obecně závaznou vyhláškou zakázáno venčit psy?
2. Schválil takový předpis tajemník?
3. Existuje nějaký jiný právní předpis města Dobrušky, nebo pokyn či příkaz tajemníka
zakazující venčení psů v Dobrušce?
4. Týká se současná i dřívější vyhláška města, tj. 1/2019 a 2/2009, jen nutnosti mít v
některých částech psa na vodítku, nebo zakazuje venčení psů jako takové?
5. Zaslal Tomáš Zilvar, člen mysliveckého sdružení Domašín – Spáleniště, městu dotaz,
stížnost či žádost týkající se venčení psů? Jaké bylo přesné znění obsahu dotazu. Uveďte
jeho číslo jednací.
6. Uvedl tajemník JUDr. Šťastný v odpovědi na tento dotaz, stížnost či žádost doporučení psy
střílet?
7. Jaké bylo přesné znění odpovědi T. Zilvarovi a její číslo jednací.
8. Odpovídal mu na tento dotaz nějaký jiný představitel města, že by měl T. Zilvar venčené
psy střílet?
9. Dále žádám kopie obou dokumentů, tj. žádosti Tomáše Zilvara, člena mysliveckého
sdružení Domašín – Spáleniště, a odpovědi, která mu byla městem odeslána.
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Na základě Vaší shora uvedené žádosti Vám poskytujeme následující informace:
Odpověď dle požadavku č. 1: Ne.
Odpověď dle požadavku č. 2: Ne.
Odpověď dle požadavku č. 3: Ne.
Odpověď dle požadavku č. 4: Obě vyhlášky, tzn. OZV č. 1/2019 i OZV č. 2/2009, stanovují
pouze povinnost vést v některých částech města psa na vodítku, ani jedna z nich nezakazuje
venčení psů jako takové.
Odpověď dle požadavku č. 5: Ano.
Přesné znění dotazu:
Pohyb psů na vodítku na veřejných prostranstvích města Dobrušky dle vyhlášky č. 2/2009
Dobrý den,
rád bych vás požádal o výklad, kde všude mají být psi na vodítku podle vyhlášky města
Dobrušky č. 2/2009 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích, konkrétně zda platí
i pro volně přístupná prostranství (např. louky, pole, lesy a remízky) v katastrálním úzěmí
Domašín u Dobrušky a Spáleniště. Ze znění vyhlášky dovozuji, že "územím města Dobrušky"
se podle § 18 zákona č. 128/200 Sb. o obcích rozumí i katastrální území Domašín u
Dobrušky a katastrální území Spáleniště, která spadají pod obec Dobruška, a "veřejným
prostranstvím" podle § 34 téhož zákona "...další prostory přístupné každému bez omezení,
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru", tedy i
(neoplocené) louky, pole či lesy v těchto katastrálních územích.
V nedávné době totiž u nás v Domašíně pozorujeme novou módu mezi majiteli psů přijet
autem z Dobrušky se psem kamkoli a tam ho navolno vypustit, nechat vykálet (a samozřejmě
neuklidit) a sledovat ho z vozu, jak probíhá trávu na louce, pobíhá po poli, prolézá křoví a
okolní lesíky. Ovšem ani místní obyvatelé také nezůstávají pozadu a obcházejí s volně
pobíhajícími psy celé území honitby Domašín-Spáleniště. I pokud pomineme, že tím dochází
k porušování zákazu plašení zvěře podle § 9 zákona 449/2001 Sb. o myslivosti a zákazu
pohybu psa mimo vliv svého majitele či vedoucího podle § 10 tohoto zákona, neboť pes je
obvykle "gaučák" s minimálním výcvikem, sotva zvládá základní poslušnost a žene-li zvěř,
odvolat se samozřejmě nedá, jedná se podle nás minimálně o porušení výše odkazované
městské vyhlášky č. 2/2009.
Prosím tedy o potvrzení, že náš výklad je správný a můžeme na základě vyhlášky požádat
majitele či vedoucího, aby měl psa pouze na vodítku (pokud ne, prosím o podrobnější
rozbor, na základě čeho jsou katastrální území Domašín u Dobrušky a Spáleniště z působnosti
vyhlášky vyjmuty), a případně o radu, jak postupovat, pokud toto odmítne. Zdvořilé prosby
ani vysvětlování bohužel nepomáhají, psů přibývá a agresivita pejskařů se stupňuje...
S pozdravem
Ing. Tomáš Zilvar
Myslivecký hospodář
Myslivecký spolek Domašín-Spáleniště, IČ 46456783
Číslo jednací: PDMUD 5745/2019.
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Odpověď dle požadavku č. 6: Ne.
Odpověď dle požadavku č. 7:
Přesné znění odpovědi T. Zilvarovi:
Vyjádření k podnětu ohledně volného pohybu psů
Vážený pane Zilvare,
v návaznosti na Váš podnět ohledně volného pohybu psů ze dne 27.02.2019 Vám sděluji
následující.
Zastupitelstvo města Dobrušky se na svém zasedání dne 25.03.2019 vydalo na základě
ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
Touto vyhláškou byla mimo jiné zrušena Vámi zmiňovaná OZV č. 2/2009, o pravidlech
pohybu psů na veřejném prostranství, ze dne 09.09.2009. Podle čl. 1 odst. 1 OZV č. 1/2019 je
na veřejných prostranstvích v zastavěném území v části města Dobruška možný pohyb psů
pouze na vodítku. Vyhláška se tedy týká pouze části města Dobruška – ne ostatních částí
města. Část obce je zde definována s odkazem na § 27 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákaz volného pobíhání domácích zvířat (a tím samozřejmě i psů) v honitbě řeší § 10 odst. 1
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákaz se vztahuje na
celou honitbu, kterou můžeme vyjádřit jako „extravilán města". Za volně pobíhajícího psa lze
považovat psa, který je mimo vliv svého vedoucího, tj. psa který se například nevrací na
pískání nebo volání. Zároveň v honitbě není povolen výcvik psů. Podle § 63 a 64 zákona o
myslivosti může orgán státní správy myslivosti za volné pobíhání psů v honitbě uložit pokutu
až 30 000 Kč fyzické osobě a 40 000 Kč právnické osobě.
Ze shora označené právní úpravy lze dovodit, že jako myslivecký spolek máte právo a
zároveň povinnost na území Vaší honitby v zájmu ochrany myslivosti, přírody a zvěře
dodržování zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, vyžadovat po
každém, kdo jej porušuje. Tento zákon postihuje a řeší skutečnosti a problémy, které
popisujete ve Vašem podnětu. V postupu proti těm, kdo zákon porušují, v něm máte oporu.
S pozdravem
(otisk razítka)
JUDr. Jan Šťastný v. r.
tajemník
Číslo jednací: PDMUD 8752/2019
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Odpověď dle požadavku č. 8: Ne.
Odpověď dle požadavku č. 9: V příloze zasíláme kopii žádosti Tomáše Zilvara, mysliveckého
hospodáře Mysliveckého spolku Domašín – Spáleniště, ze dne 27.02.2019 a kopii odpovědi,
která mu byla města Dobruška zaslána dne 28.03.2019.
S pozdravem
(otisk razítka)
Ing. Petr Lžíčař v. r.
starosta

Přílohy
kopie žádosti Tomáše Zilvara, mysliveckého hospodáře Mysliveckého spolku Domašín –
Spáleniště, ze dne 27.02.2019
kopie vyjádření města Dobruška ze dne 28.03.2019
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