
Provozní doba kanceláře útulku:
Lichý týden (po-pá)
Sudý týden (po-pá)

15.30 - 17.30
8.00 - 12.00 

NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT MĚSTSKOU POLICII 

NA TELEFONNÍM ČÍSLE 156

Základní pojmy
Pro účely obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 se rozumí
a) veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tr�iště, chodníky, 
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné ka�dému bez omezení,
 tedy slou�ícío becnému u�ívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
 prostoru

b) cyklostezkou pozemní komunikace nebo její část, která je příkazovou 
dopravní značkou podle příslušných právních předpisů označena jako 
 „Stezka pro chodce a cyklisty“

c) doprovázející osobou fyzická osoba, která má psa nebo jiné zvíře na 
veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem,

d) označení psa trvalým způsobem označení psa elektronickým čipem nebo
tetováním provedené osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné 
veterinární činnosti podle příslušného právního předpisu.

Kde všude platí povinnost mít psa na vodítku?
Povinnost mít psa na vodítku platí pro veškeré cyklostezky na území 
města s tím, �e vzdálenost mezi psem a osobou doprovázející psa zde 
nesmí překročit délku 1 metru.

Povinnost mít psa na vodítku se vedle cyklostezek uplatňuje té� na 
veřejných prostranstvích nacházejících se v následujících lokalitách:

a)  historické jádro města včetně parku Na Sadech
b)  Lannova třída
c)  Sokolský ostrov
d)  park Háječek
e)  lokalita Vrbenské rybníky
f)   univerzitní kampus při Branišovské ulici

Jaká platí pravidla pro volné pobíhání psů?
Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích, na ně� se nevztahují 
povinnosti mít psa na vodítku ani zákaz vstupu se psy,je mo�né pouze pod 
neustálým dohledem a přímým vlivem doprovázející osoby. 

Mám povinnost odstraňovat psí exkrementy?
V případě, �e pes svými exkrementy způsobí znečištění veřejného prostranství,
 je doprovázející osoba povinna toto znečištění neprodleně odstranit. 

V případě nesplnění této povinnosti se doprovázející osoba vystavujete 

nebezpečí postihu za přestupek (znečištění veřejného prostranství). 

V blokovém řízení na místě Vám mů�e být ulo�ena pokuta a� do výše 
5000,-  Kč.
Ve správním řízení však mů�e být výše této pokuty mnohem vyšší!!!

Kdy nastává povinnost registrovat psa?
Dr�itel psa je povinen nahlásit nabytí psa na Magistrátu města České 

Budějovice do 15 dnů.

Poplatek ze psů se platí u zvířat starších 3 měsíců.
Podrobnější informace na internetové adrese: http://www.c-budejovice.cz/
cz/zivotni-prostredi-bydleni-doprava/chovatele-psu/stranky/prehled.aspx

Co mám dělat při nálezu zvířete mimo katastr ČeskýchBudějovic? 
Městský útulek psy nalezené v jiné obci nepřijímá. O takového psa se musí ze 

zákona postarat obec, na jejím� území byl pes nalezen. Obraťte se tedy na 

starostu, případně policii České republiky.

Jak je to s povinností k nošení evidenční známky?
Pes musí být na veřejném prostranství viditelně označen platnou evidenční 

známkou. Ztrátu nebo odcizení vydané a platné evidenční známky je dr�itel

psa povinen ohlásit Magistrátu města České Budějovice nejpozději ve lhůtě

10 dní ode dne, kdy se o této ztrátě dozvěděl.
Povinnost k nošení platné evidenční známky se nevztahuje na psa, který je 

označen trvalým způsobem a jeho� dr�itel splnil ve vztahu k tomuto psovi 

svou ohlašovací povinnost podle zvláštního právního předpisu města 

upravujícího místní poplatek ze psů (platné s účinností od 1. 1. 2014).

Jak je to s označením psů a koček mikročipem ?
Svého psa nebo kočku mů�ete nechat označit mikročipem u svého 

veterinárního lékaře. Cena takového mikročipu se pohybuje dle pracoviště 

kolem 500,- Kč.
Takovýto čip nechte zaregistrovat na své jméno, adresu, (telefonní číslo) 

na Magistrátu města a v některém z registrů!!!
www.identifikace.cz
www.narodniregistr.cz
www.czpetnet.cz
www.backhome.cz
Po nalezení psa budete 
Městskou policií či Městským útulkem informováni.

Co mám dělat při ztrátě nebo nálezu zvířete?
Pokud je pes označen evidenční známkou, mikročipem nebo jiným 

označením, bude majitel o nalezení psa informován.
Nalezená zvířata, u kterých se nepodaří zjistit majitel, jsou dočasně umístěna 

v městském útulku.

ADRESA ÚTULKU :   Na Zlaté stoce 3. České Budějovice
TELEFONNÍ KONTAKT:   721 351 227, 387 772 158
E-MAIL:   http://www.c-budejovice.cz (PSI V ÚTULKU)

Kam je zakázáno vstupovat se psy?
Vstupovat se psy není mo�né na dětská hřiště, 
pískoviště,koupaliště, sportoviště a jiná veřejná 
prostranství ve městě,která byla statutárním 
městem, České Budějovice označena zvláštním 
piktogramem.
. 

Historické jádro města včetně parku Na Sadech
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Městská policie České Budějovice
Jaroslava Haška 2

www.mestskapolicie-cb.cz

NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT MĚSTSKOU POLICII 

NA TELEFONNÍM ČÍSLE 156

Zajistěte bezpečnou přepravu zvířat ve vozidle.
Při přepravě �ivých zvířat nesmí být ohro�ena bezpečnost řidiče,
přepravovaných osob, zvířat, ani bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích.
  
Jednou z mo�ností, jak zvíře v autě zajistit, je pou�ití bezpečnostního pásu,
automří�ky nebo přepravní klece. Zvíře lze rovně� převá�et v kufru vozidla, 

v takovém případě lze zakoupit např. speciální deky nebo vanové pelíšky
do kufru.

Neuvazujte psy ke kolostavům, znemo�ňujete tím jejich u�ívání
cyklistům.
Pes mů�e cyklistu rovně� pokousat. V takovém případě nese odpovědnost
za případnou škodu majetku či újmu na zdraví osoba doprovázející psa!
  
 

Neodvazujte cizí psy (a to ani v dobré víře…)
Pes je věc, a pokud jej odvá�ete a odvedete, mů�ete se dopustit kráde�e.
Je-li pes uvázaný na stejném místě delší dobu, případně se Vám zdá, �e strádá 
jiným způsobem, kontaktujte městskou policii a my u� se o zvíře postaráme.
 

  

Pokusíme se zjistit a nalézt majitele, ve spolupráci s veterinárním lékařem 
zhodnotíme zdravotní stav a učiníme potřebná opatření.  

Neodnášejte mláďata zvířat.
Nezraněná mláďata savců jsou často ukryta ve vysoké trávě na louce či na poli 
– nedotýkejte se jich a neodnášejte je, jejich matka je jistě někde poblí�!!!
Neodchytávejte ani mláďata ptáků (nezraněná a opeřená) – dospělí ptáci 
často vylétávají z hnízda a dokrmují mláďata na zemi.                          

Je v ČR povinné očkování?
V České republice je povinné očkování psa proti vzteklině ve věku 3-6 měsíců.

Doba účinnosti vakcíny je stanovena dle výrobce vakcíny a pohybuje se mezi

1-3 roky. 

Jak se zachovat při pokousání psem?
Volně pobíhající zvíře je nutné odchytit – odchyt na území města provádí 

Městská policie

 

Psa je zapotřebí vyšetřit u veterinárního lékaře, který vám vystaví potvrzení 

o vyšetření, které předáte ošetřujícímu lékaři pokousané osoby (vyšetření 

psa na vzteklinu se provádí 1. a 5. den po pokousání).

Jak se zachovat při napadení mého psa cizím psem?
Zjistěte si jméno a adresu majitele psa, případně neváhejte kontaktovat
Městskou policii
 

 

U veterinárního lékaře si nechte vystavit zprávu o poranění psa včetně 

dokladu za ošetření, který je nutný k následné úhradě škody. 

Na co si dát pozor při cestě  se psem do zahraničí?
Pro psa budete potřebovat pas, který vám vystaví veterinární 
lékař, a který slou�í zároveň jako očkovací průkaz.
Nezapomeňte, �e pes musí mít platné očkování proti 
vzteklině a mikročip.
Některé státy mají i další podmínky (stanovený titr protilátek 
proti vzteklině - vyšetření krve psa, odčervení, atd.)

PŘED ODJEZDEM DO ZAHRANIČÍ SE INFORMUJTE SE U SVÉHO VETRINÁRNÍHO 
LÉKAŘE!!!

Několik rad a doporučení na závěr…
Nenechávejte psy ani jiná zvířata uzavřená v horku ve vozidle
Teplota ve vozidle mů�e v létě stoupnout i přes 50 °C. V takovém případě hrozí 
u zvířete celkové přehřátí organismu a bezprostřední ohro�ení �ivota!!!

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI:
Zvíře nechávejte ve vozidle uzavřené pouze na krátkou dobu (max. 15 min -
před odchodem si nastavte budík např. na mobilním telefonu, ať na psa
nezapomenete)
Nezapomeňte, �e zvíře musí mít ve vozidle dostatečné mno�ství studené
vody.
Psa mů�ete vodou rovně� osvě�it (namočit), abyste předešli případnému
předehřátí organismu.
Zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu – pootevřete okénka (pes však
 nesmí prostrčit hlavu). Sna�te se parkovat ve stínu. MĚSTSKÁ POLICIE

ČESKÉ BUDĚJOVICE
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