
 

1. Přihlásí svého psa (staršího 6 měsíců) do 15 dnů od jeho pořízení na Magistrátu města Liberec 

a zaplatí za něj místní poplatek, který je upraven obecně závaznou vyhláškou statutárního města 

Liberec č. 4/2019. 

 

2. Opatří svého psa mikročipem či tetováním, nebo alespoň evidenční známkou vydávanou dle 

obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o místním poplatku ze psů. V případě 

zatoulání psa lze díky čipu jednoduše zjistit majitele.  

 

3. Bere uklízení po svém psovi jako samozřejmost, proto je vždy vybaven vlastním sáčkem na 

úklid psích exkrementů. Povinnost zajistit úklid držitelem psa je dána obecně závaznou 

vyhláškou statutárního města Liberec č. 3/2009, o veřejném pořádku, ve znění obecně závazné 

vyhlášky č. 4/2013. Po zaplacení poplatku za psa si držitel může sáčky na exkrementy 

vyzvednout na Magistrátu města Liberce. 

 

4. Nevstupuje se psem a nenechá ho ani pobíhat v místech sloužících jako dětská či sportovní 

hřiště. Neumožní svému psovi ani vstup do záhonů, keřových porostů a jiných částí zeleně, které 

mohou být pohybem psa poškozeny. Nenechá svého psa ničit majetek ostatních. 

 

5. Pro volné pobíhání svého psa využívá výhradně prostranství k tomu určená. Prostory pro volné 

pobíhání psů jsou vymezeny obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberce č. 4/2009. 

 

6. Je si vědom toho, že i místa určená pro volný pohyb psů jsou veřejným prostorem využívaným 

jinými občany, proto má i zde svého psa stále pod dohledem. Pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství jsou upravena obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec 

č. 4/2009. 

 

7. Ostatní občany respektuje a nenechá svého psa nikoho obtěžovat či omezovat, ne každému je 

totiž psí přítomnost příjemná. Proto naučí svého psa základní povely, které se mohou uplatnit 

při řešení krizových situací. 

 

8. Neumožní svému psovi volně pobíhat při pohybu na veřejných prostranstvích. Obecně závazná 

vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2009, o veřejném pořádku, ve znění obecně závazné 

vyhlášky č. 4/2013, veřejným prostranstvím vymezuje všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 

veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 

užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Povinnost zamezit pobíhání na 

komunikacích vyplývá ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu). 

 

9. Ke svému psovi chová respekt jako k živé bytosti. Pokud má u jiných držitelů psů podezření z 

porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992, oznámí takové chování na Policii 

České republiky, Krajské veterinární správě pro Liberecký kraj nebo na Magistrátu města 

Liberec. 

 

10. Při pořizování svého psa předchází pořízení ze psí množírny. Podporuje útulky pro opuštěná 

zvířata, protože ne každý pes se má tak dobře, jako ten jeho. 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 


