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D ů v o d o v á   z p r á v a 
 
Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna připravil novelu obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního 
města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů. Novela byla doručena dne 30.03.2020 
k připomínkování na MČ Brno-Bohunice. 
 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů, 
stanovuje povinnosti pro osobu doprovázející psa na veřejném prostranství. V čl. 1 odst. 4 
se navrhuje nová formulace povinnosti, aby pes pohybující se na veřejném prostranství byl 
označen způsobem umožňující jeho identifikaci, a to s ohledem na novelu zákona 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, která od roku 2020 stanovuje povinnost pro označení psa čipem při provedení 
povinného očkování. Cílem předmětné obecně závazné vyhlášky je zajištění veřejného 
pořádku a mimo jiné identifikaci majitele v případě zaběhnutí či volného pobíhání psa. 
 

Příloha č. 1 vyhlášky vymezuje prostory pro volné pobíhání psů a příloha č. 2 stanovuje 
prostory, kde je vstup se psy zakázán: 
 

V příloze č. 1 vyhlášky jsou vymezeny pro prostory pro volný pohyb psů v MČ Brno-
Bohunice, a to lokalita při ulici Ukrajinská (pozemek p. č. 1197/82), lokalita při ulici Okrouhlá 
(část pozemku p. č. 2732/1), lokalita při ulici Souhrady (část pozemku p. č. 3257), oplocený 
výběh mezi ulicemi Pod Nemocnicí a Jihlavská (část pozemku p. č. 1321/51) a oplocený 
výběh při ulici Okrouhlá (část pozemku p. č. 2747/1). 
 

V příloze č. 2 vyhlášky jsou vymezeny prostory MČ Brno-Bohunice, kde je vstup se psy 
zakázán, a to lokality dětských hřišť a veřejně přístupných sportovišť při ulicích Arménská, 
Běloruská, Gruzínská, Moldavská, Neužilova, Okrouhlá, Pod Nemocnicí, Souhrady, Spodní, 
Švermova, Ukrajinská, Uzbecká, Vedlejší, park Osová, zahrada u Domu s pečovatelskou 
službou Arménská 4, zahrada ZUŠ Amerlingova 2, zahrada Střediska volného času Lány 3 
a běžecký a sportovní areál Okrouhlá nad TJ Tatran Bohunice. 
 
Rada MČ nedoporučuje Zastupitelstvu MČ provést v přílohách č. 1 a č. 2 uvedené obecně 
závazné vyhlášky změny. 
 
 

N á v r h   u s n e s e n í 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice 
 

schvaluje 
 

obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů, dle 
předloženého návrhu, který je přílohou č. 10 zápisu 
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ponechává 
 
v příloze č. 1 vyhlášky stávající prostory pro volný pohyb psů v k. ú. Bohunice, a to lokalitu 
při ulici Ukrajinská (pozemek p. č. 1197/82), lokalitu při ulici Okrouhlá (na části pozemku 
p. č. 2732/1), lokalitu při ulici Souhrady (na části pozemku p. č. 3257), oplocený výběh mezi 
ulicemi Pod Nemocnicí a Jihlavská (na části pozemku p. č. 1321/51) a oplocený výběh při 
ulici Okrouhlá (na části pozemku p. č. 2747/1) 
 
v příloze č. 2 vyhlášky stávající prostory, kde je vstup se psy zakázán, a to lokality dětských 
hřišť a veřejně přístupných sportovišť při ulicích Arménská, Běloruská, Gruzínská, 
Moldavská, Neužilova, Okrouhlá, Pod Nemocnicí, Souhrady, Spodní, Švermova, Ukrajinská, 
Uzbecká, Vedlejší, park Osová, zahrada u Domu s pečovatelskou službou Arménská 4, 
zahrada ZUŠ Amerlingova 2, zahrada Střediska volného času Lány 3 a běžecký a sportovní 
areál Okrouhlá (nad TJ Tatran Bohunice) 
 
ukládá 
 
vedoucí Odboru technických služeb zaslat toto usnesení Odboru vnitřních věcí Magistrátu 
města Brna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Kopie průvodního dopisu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky 


