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Upozornění majitelům psů 

Vážení spoluobčané, 

upozorňujeme tímto majitele psů v obci Polerady na pravidla o pohybu psů na území obce a v jeho 
okolí a na povinnosti uklízet znečištění po svém zvířeti z ploch veřejného prostranství. K tomuto 
kroku nás vedou množící se stížnosti obyvatel o znečištěných veřejných plochách, chodnících, 
záhonech a o volném pohybu psů po soukromých a honebních pozemcích v okolí obce. Jak k tomu 
přijdou majitelé domů, kterým se do záhonů a na chodník vyvenčí pes a oni to pak musejí místo 
jeho páníčka uklidit? Jak k tomu přijdou majitelé zemědělsky obhospodařovaných pozemků okolo 
obce, po kterých jim volně pobíhají psi a ničí tak jejich práci i plodiny? Jak k tomu přijde veškerá 
volně žijící zvěř v okolí obce, o kterou pečují myslivecké spolky, ohrožovaná volně pobíhajícími 
psy? Pevně věříme, že se tak děje většinou z neznalosti pejskařů a ke konfliktům tak často dochází 
naprosto zbytečně, proto se na tyto problémy podívejme trochu podrobněji.  

Pravidla o pohybu psů na veřejných prostranstvích obce stanovuje již obecně závazná 
vyhláška č. 5/2001 o chovu zvířat na území obce Polerady, včetně povinnosti všech majitelů uklízet 
znečištění po svém psovi. Vzhledem k současné finanční situaci obce, kdy potřebujeme každou 
korunu pro plánovanou realizaci splaškové kanalizace, neuvažuje zastupitelstvo obce o nákupu a 
umístění košů se sáčky na psí výkaly. Každý občan má svou popelnici a obec nebude nyní za něj 
řešit, kam má výkaly po svém miláčkovi vyhodit. Možná budou lepší časy a obec vyjde i v této 
problematice svým obyvatelům vstříc, nyní na to obecní pokladna ale vážně nemá. Nepřehlížejte 
tedy vykonání potřeby vašich pejsků a ukliďte si po něm, ani vám by nebylo příjemné šlapat před 
svými dveřmi či na dětském hřišti do psích výkalů… 

K pohybu psů a jejich pánů po soukromých pozemcích okolo obce – každý pozemek okolo 
vás má svého majitele, o každý zemědělský pozemek někdo pečuje, zušlechťuje ho, snaží se o 
maximální výnos plodin… Respektujte prosím vlastnická práva všech majitelů i neoplocených 
pozemků okolo sebe, zejména těch zemědělsky obhospodařovaných, na kterých můžete nevědomky 
způsobit svým každodenním pohybem a venčením psů nemalé škody.  I na holém poli již zjara pod 
povrchem bují život a klíčí zaseté obilí, neničte jej prosím a venčete své psy mimo tyto pozemky! 

No a volný pohyb psů v honitbě se v poslední době stává velkým "jablkem sváru" mezi 
myslivci a pejskaři. Na začátek několik pojmů ze zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. 

Honitbu tvoří honební pozemky polní, lesní nebo smíšené, které orgán státní správy myslivosti uznal za 
honitbu. Ostatní pozemky jsou nehonební. Za honitbu se také považují i nehonební pozemky, kterými jsou 
například silnice, polní a lesní cesty procházející honitbami.  

Nehonebními pozemky jsou pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území obce, jako náměstí, návsi, 
tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, pokud nejde o zemědělské nebo lesní pozemky mimo toto území, 



dále pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky řádně ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému 
chovu zvěře, obvod dráhy, dálnice, silnice, letiště se zpevněnými plochami, hřbitovy a dále pozemky, které 
byly za nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti.“ 

Honitba je tedy pozemek, na kterém je povoleno vykonávat právo myslivosti. V podstatě 
jakýkoliv kus lesa nebo pole patřící mysliveckému spolku, který ho spravuje a stará se o zvěř. Začít 
může až 200 metrů od hranice obydleného pozemku. Z hlediska majitele psa, neznalého zařazení 
pozemků, doporučujeme vždy považovat všechny pozemky v okolí obce za honební. Zde 
upozorňujeme naše občany, že okolo obce Polerady jsou všechny pozemky honební! Spousta lidí 
zastává mylný názor, že si mohou se psem v přírodě provádět výcvik nebo venčení, jak se jim zlíbí. 
Nikoliv! Každá honitba někomu patří, zpravidla mysliveckému spolku, který o ni pečuje, v našem 
případě Mysliveckému spolku Brázdim. A každé takové bezohledné venčení koliduje se zákonem o 
myslivosti: 

 „Ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými 
nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty; ochrana životních 
podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení. Každý, kdo vstupuje se svou 
činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a 
k poškozování jejích životních podmínek.“ 

„Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů 
zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.“ 

V České republice máme oproti některým jiným státům Evropy možnost volného pohybu 
krajinou a přírodou, to je výsada, ne samozřejmost. Nezneužívejme ji. Až příště potkáte myslivce, 
který bude narážet na přítomnost vašeho psa, zkuste místo konfliktu reagovat slušně a zamyslete se 
nad tím, že s volně pobíhajícím psem opravdu nemáte v honitbě co dělat. Pokud narazíte na 
slušného myslivce, jistě najdete společnou domluvu. Myslivci se pečlivě starají o soustu druhů 
zvěře, které v dnešní kulturní krajině přežívají právě jen díky této péči. Volné pobíhání psů pak 
způsobuje divoké zvěři vedle stávajících rizik jen další stres, útrapy a zbytečné úhyny mláďat už tak 
klesající populace zvěře v našem okolí.  

Pevně věříme, že tento článek výrazně přispěje ke zlepšení informovanosti občanů naší obce 
a bude přínosem pro zlepšení životních podmínek jak všech našich spoluobčanů v intravilánu obce, 
tak volně žijících živočichů v extravilánu Polerad.  

  

 Děkujeme za pochopení.  

        Zastupitelstvo obce Polerady 


