Vyhláška o chovu domácích zvířat, drobného a
hospodářského zvířectva
č. 3/98
Zastupitelstvo města vydává dne 10.3.1998 na základě ustanovení § 16, § 24, § 36, odst.1
písm. f) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.
OBECNÁ USTANOVENÍ
Odst.1
1. Chovatelem ve smyslu této vyhlášky je každá právnická nebo fyzická osoba, která
řádně chová zvíře nebo zvířata.
2. Všichni příslušníci rodiny (domácnosti) se považují za jednoho chovatele.

Odst. 2
1. Domácím zvířetem se rozumí pes a kočka.
2. Drobným zvířetem se rozumí drůbež hrabavá a vodní (slepice, krůty a perličky, husy a
kachny), holubi, králíci a kožešinová zvířata (norci a nutrie).
3. Hospodářským zvířectvem se rozumí skot, ovce, kozy, prasata, včely a ryby.

Článek II.
PODMÍNKY CHOVU
Obecné podmínky
Odst. 3
1. Chovatelé jsou povinni dodržovat zdravé životní prostředí ve smyslu zákona č.
20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu v platném znění a zajišťovat průběžnou dezinfekci a
účinnou deratizaci ve smyslu vyhlášky č. 91/1984 Sb. o opatřeních proti přenosným
nemocem v platném znění. Dále jsou povinni držet svá zvířata v čistotě a chovatelsky
odpovídajících podmínkách.
2. Chovatelé jsou povinni zajistit takové podmínky chovu, aby jím nebyly obtěžováni
uživatelé a vlastníci sousedních domů, pozemků nebo bytů.
3. Chovatelé jsou povinni řídit se zákonem č. 167/1993 Sb. v úplném znění na ochranu
zvířat proti týrání a dodržovat jej.
4. V hygienickém pásmu ochrany vod musí podmínky chovu bez výjimky respektovat
hygienické předpisy. I v ostatních lokalitách je ochrana podzemních a povrchových
vod prioritní podmínkou nezávadnosti chovu.

Odst. 4
1. Chovatel je povinen likvidovat odpad v souladu s požadavky místní hygieny.
2. Povolení k chovu hospodářských zvířat vydá Městský úřad v Březnici.
3. Chov drobného a hospodářského zvířectva je zakázán v bytech, součástech a
příslušenství bytů a ve společných prostorách domu. Správa domu může povolit ve
výjimečných případech chov drobného a hospodářského zvířectva v prostorách mimo
dům (ve dvorech a zahradách), pokud tímto chovem nebudou obtěžováni ostatní
uživatelé bytů a nebude to v rozporu s požadavkem místní hygieny.
4. Chovatel je odpovědný za škody způsobené chovanými zvířaty.

Podmínky chovu domácích zvířat
Odst. 5
1. Chov psů a koček v nájemních domech je možný pouze s vědomím a souhlasem
vlastníka nebo operativního správce domu.
2. V nájemních domech se v jednom bytě zakazuje chov 2 a více psů, včetně
kvalifikovaných psů loveckých a služebních.

Odst. 6
1. Volné pobíhání psů a koček ve městě je zakázáno. Pes se musí vodit na vodítku a musí
mít nasazen ochranný koš a musí být označen známkou.
2. Chovatelé jsou povinni dohlédnout, aby chovaná domácí zvířata neznečišťovala
veřejná prostranství.
3. Pokud dojde k znečištění veřejného prostranství, případně společných prostor
obytných domů zvířecími výkaly, je majitel zvířete povinen prostranství neprodleně
uklidit.
4. Chovatel je povinen dostavit se se psem na vlastní náklady k povinnému očkování
proti vzteklině a při onemocnění zvířete zabezpečit jeho ošetření veterinárním
lékařem.

Odst. 7
1. Je zakázáno přivádět nebo přinášet zvířata do veřejných budov, škol a zařízení pro děti
(pokud nejde o chov zvířat v zájmových kroužcích), do podniků veřejného stravování,
prodejen potravin, zdravotních zařízení, na dětská hřiště, sportoviště, pískoviště,
koupaliště a na další místa opatřená upozorněním na zákaz vodění zvířat.
2. Chovatelé psů jsou povinni mít chované zvíře řádně přihlášeno na městském úřadě a
ve stanoveném termínu zaplacen místní poplatek.
3. Pokud nechají chovatelé psů tyto volně pobíhat a bude-li ohrožena bezpečnost občanů,
bude na náklady majitele proveden odchyt těchto psů a jejich umístění do psího
útulku.
4. V případě nedodržení této vyhlášky je oprávněn městský úřad vydat zákaz, případně
rozhodnutí o omezení chovu domácího zvířectva.

Podmínky chovu hospodářského a drobného zvířectva
Odst. 8
1. Chov se může provozovat pouze v objektech a na uzavřených pozemcích, které jsou
ve vlastnictví chovatele.
2. V ostatních objektech a na pozemcích se může provozovat chov jen na základě
nájemní smlouvy s jeho vlastníkem.
3. Chov skotu, prasat, ovcí a koz je povolen pouze v částech města: Přední Poříčí, Zadní
Poříčí, Bor, Dobrá Voda, Martinice.

Článek III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Odst. 9
1. Touto vyhláškou není dotčeno oprávnění okresního hygienika nebo okresního
veterinárního zařízení zakázat jakýkoliv chov v určeném místě nebo čase podle
předpisů o hygienické či veterinární zdravotní službě.
2. Výjimky z ustanovené vyhlášky nutné k odstranění případných nepřiměřených tvrdostí
je oprávněn povolit v konkrétních případech na základě žádosti jednotlivých chovatelů
Městský úřad Březnice.

Odst. 10
1. Porušení ustanovení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek podle zákona o
přestupcích z.č. 200/1990 Sb. v platném znění, pokud nepůjde o trestní čin.

Odst. 11
1. Touto vyhláškou se ruší vyhláška města Březnice o chovu domácích zvířat, drobného
a hospodářského zvířectva ze dne 15.4.1991.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.1998.
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zástupce starosty
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