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Obecně závazná vyhláška E 3/2014 města Čelákovic, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška E 4/2011, kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb psů v Čelákovicích a vymezují se prostory pro volné 
pobíhání psů 
 
Zpracovatel:Mgr. Ivana Kašpárková, Zuzana  Mutínská – ved. odboru ŽP 
Předkladatel: PhDr. Zdenka Tichá 
 
 
Příloha: OZV E 3/2014 
              
 
 
Návrh usnesení: 
 
     Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje a vydává v souladu 
s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a), 
c) a d), § 35 a § 84 odst. 2. písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 3/2014 
města Čelákovic, kterou se mění obecně závazná vyhláška E 4/2011, kterou se 
stanovují pravidla pro pohyb psů v Čelákovicích a vymezují se prostory pro 
volné pobíhání psů. 
 
 
 
Důvodová zpráva: 
 
Na části travnaté plochy v ulici Na Stráni mezi objektem  bylo v závěru loňského roku 
postaveno nové dětské hřiště, které je v současné době dětmi intenzívně využíváno. 
Tato plocha současně dle OZV E 4/2011 slouží jako jedna z ploch pro volné pobíhání 
psů. Stává se, že někteří z rodičů berou na dětské hřiště i svého psa, což je 
z hlediska provozu dětského hřiště nepřípustné a je obtížné je z herního prostoru 
vykázat s ohledem na skutečnost, že tato plocha slouží i pro volné pobíhání psů. 
Z uvedených důvodů předkládáme návrh na změnu vyhlášky E 4 /2014 spočívající ve 
vypuštění plochy označené jako „travnatá plocha Na Stráni mezi objektem „Statek“ a 
první zástavbou“. 
.  



Město Čelákovice, náměstí 5. května l, 250 88 Čelákovice 
 

Obecně závazná vyhláška E 3/2014 města Čelákovic, 

kterou se mění Obecně závazná vyhláška E 4/2011, 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů v Čelákovicích a 

vymezují se prostory pro volné pobíhání psů 
 

     Zastupitelstvo města Čelákovice schválilo na svém zasedání dne ……. usnesením č. 

……… a vydává 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. a), c) 

a d), § 35 a § 84 odst. 2. písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, tuto změnu Obecně závazné vyhlášky E 4/2011 města 

Čelákovic, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů v Čelákovicích a vymezují se 

prostory pro volné pobíhání psů. 

 

 

Čl. I 

 

   V Příloze č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. E 4/2011 města Čelákovic „Prostory ve 

městě Čelákovice vymezené pro volné pobíhání psů dle Čl. 1 vyhlášky“ se vypouštějí slova: 

„- travnatá plocha Na Stráni mezi objektem „Statek“ a první zástavbou“. 

 

 

Čl. II 

 

1.  Ostatní ustanovení Obecně závazné vyhlášky E 4/2011 města Čelákovic, kterou se 

stanovují pravidla pro pohyb psů v Čelákovicích a vymezují se prostory pro volné pobíhání 

psů, zůstávají v platnosti a beze změn. 

 

2. Tato Obecně závazná vyhláška E 3/2014 města Čelákovic, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška E 4/2011 města Čelákovic, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 

v Čelákovicích a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů, nabývá účinnosti 1. 8. 2014. 

  

                                                                                           

 

 

 

...................................................                                          .....................................................                     

              místostarosta                                                                                starosta 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  …………… 

 

Sejmuto:   …………… 
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