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Dne 13. 3. 2021 byla městu Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „povinný subjekt“) doručena 

prostřednictvím elektronické podatelny Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), v níž 

žádáte zpřístupnění následujích informací:

„1. Připravuje se novela OZV 2/2006, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích? 
Pokud ano, kdy chystaná novela vstoupí v platnost?

2. Kolik finančních prostředků město Rožnov p.R. vydalo v roce 2019 a případně i v roce 2020 za 
účelem úklidu psích exkrementů? Pokud tuto statistiku nesledujete není třeba na tuto otázku 
odpovídat.

3. Kolik bylo v letech 2019 a popř 2020 vedeno přestupkových řízení ve věci volně pobíhajícího 
psa. Jaká byla nejvyšší uložená pokuta? Jaká je  stanovena maximální výše pokuty pro tento 
případ, kterou můžete v řízení uložit?

4. Kolik pokut bylo městskou policí (MP) za volně pobíhajícího psa uděleno na místě v letech 2019 
a 2020? Jaká byla nejvyšší uložená pokuta? Jaká je  maximální výše pokuty, kterou může MP v 
tomto případě udělit na místě?

5. Kolik bylo v letech 2019 a popř 2020 vedeno přestupkových řízení ve věci neuklizení 
exkrementů po svém psovi. Jaká byla nejvyšší uložená pokuta? Jaká je  maximální výše pokuty pro 
tento případ, kterou můžete v řízeni uložit?

6. Kolik pokut bylo MP uděleno na místě v letech 2019 a 2020 za neuklizení exkrementů po svém 
psovi? Jaká byla nejvyšší uložená pokuta? Jaká je  maximální výše pokuty, kterou lze MP v tomto 
případě udělit na místě?“
(dále jen „Žádost“).

Povinný subjekt Vaši Žádost posoudil a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Vám k jednotlivým bodům poskytuje tyto informace:

Odbor kanceláře starosty

Sdělení -  poskytnutí informace

mailto:hana.bockova@roznov.cz


K bodu 1. Žádosti
Město Rožnov pod Radhoštěm v současnosti nepřipravuje novelu obecně závazné vyhlášky 

č. 2/2006 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích doplněné obecně závaznou 

vyhláškou č. 5/2006, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2006, o pravidlech pro pohyb psů na 

veřejných prostranstvích.

K bodu 2. Žádosti
Úklid města Rožnov pod Radhoštěm se provádí formou blokové očisty, kterou zabezpečuje externí 

firma. Drobný úklid si město zajišťuje vlastními zaměstnanci a občany na veřejně prospěšných 

pracích (kdy 90% nákladů hradí úřad. práce) a obecně prospěšných pracích. Samotné náklady na 

úklid exkrementů nelze určit.

K bodu 3. Žádosti
V roce 2019 byla projednána 3 přestupková řízení ve věci volně pobíhajícího psa. Nejvyšší 

uložená pokuta byla ve výši 200,- Kč.

V roce 2020 byla projednána 3 přestupková řízení ve věci volně pobíhajícího psa. Nejvyšší 

uložená pokuta byla ve výši 2000,- Kč.

Pro tento případ lze v přestupkovém řízení uložit pokutu až do výše 100.000, - Kč (§ 4 odst. 3 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

K bodu 4. Žádosti
V roce 2019 uložila městská policie příkazem na místě 4 pokuty za volně pobíhajícího psa. 

Nejvyšší uložená pokuta byla ve výši 300,- Kč.

V roce 2020 uložila městská policie příkazem na místě 2 pokuty za volně pobíhajícího psa. 

Nejvyšší uložená pokuta byla ve výši 1 000,- Kč.

Příkazem na místě lze uložit pokutu nejvýše 10 000 Kč, nejedná-li se o mladistvého obviněného (§ 

91 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 

pozdějších předpisů).

K bodu 5. Žádosti
V roce 2019, 2020 nebylo vedeno přestupkové řízení ve věci neuklizení exkrementů po svém 

psovi.

V roce 2019, 2020 nebyla uložena pokuta.

Pro tento případ lze v řízení uložit pokutu až do výše 20.000, - Kč (§ 5 odst. 3 zákona č. 251/2016 

Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů). Je-li přestupek spáchán opakovaně 

po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta do 30.000, 

- Kč (§ 5 odst. 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

K bodu 6. Žádosti



V roce 2019 uložila městská policie příkazem na místě 2 pokuty za porušení § 5 odst. 1 písm. f) 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Z příkazových 

bloků však nelze zjistit, zda se jednalo o pokuty za neuklizení psích exkrementů. Nejvyšší uložená 

pokuta byla ve výši 1 000,- Kč.

V roce 2020 neuložila městská policie za porušení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 251/2016 Sb., o 

některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů příkazem na místě žádnou pokutu.

K maximální výši pokuty udělené příkazem na místě viz sdělení k bodu 4 Žádosti.

S pozdravem 

Ing. Martin Beníček

pověřen vedením odboru kanceláře starosty 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)


