
ODBOR ANALÝZY A PREVENCE KRIMINALITY 

 
PRAVIDLA A DOPORUČENÍ 
PRO PEJSKAŘE 

 

 

Městská policie Plzeň dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a 

nařízení obce – povinnosti chovatelů upravuje vyhláška č.19/2006 

https://vyhlasky.plzen.eu/vyhlaska/241?cislo=19 

Ta  chovatelům přikazuje, aby své psy vodili po Plzni  na vodítku. 

Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích je zakázáno.  

https://gis.plzen.eu/bezpecnemesto/default.aspx?MarExtent=-

833900000%20-1078400000%20-812000000%20-

1063300000&MarUid=CC5A7049 EB5FE887 B15A0A3D 5B38FC68 

7D3C06B9 

V prostředcích MHD a na veřejných prostranstvích se zvýšeným počtem 

osob musí mít psi nasazený náhubek. Psi starší 6 měsíců musí být 

označeni čipem. 

Městská policie dohlíží na dodržování veřejného pořádku a čistoty na 

veřejných prostranstvích – tedy i na uklízení psích exkrementů. Tomu, kdo 

neuklidí po svém psu, může strážník uložit pokutu. 

Sbírat exkrementy není ostuda. Ostuda je, nechat je ležet na chodníku, 

trávníku nebo dětském pískovišti!  Exkrementy můžete po svém pejskovi uklízet 

pomocí papírových sáčků umístěných na příslušných stojanech k tomuto účelu 

zřízených nebo do mikrotenových sáčků, které odkládejte do nádob na 

smíšený odpad.  
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ODBOR ANALÝZY A PREVENCE KRIMINALITY 

 

BEZPEČNÝ KONTAKT SE PSY 
 

 

 

 

1. Neubližuj pejskovi, ani z legrace ! 
2. K cizímu psu se nepřibližuj, ani když je uvázaný. 

3. Nikdy nesahej na cizího psa bez dovolení jeho majitele. 

4. Vidíš-li volně se pohybujícího psa, neutíkej, nekřič a nedělej žádné 

prudké pohyby. Nesnaž se psa odhánět – dráždí ho to a může ti i ne- 
úmyslně ublížit. 

5. Před útočícím psem se ukryj ( do domu, na strom nebo jinam). 

6. Když to již není možné, neotáčej se ke psu zády, klekni si, stoč se 
do klubíčka a kryj si rukama krk i hlavu. 

7. Jestliže tě pes přesto napadne, vyhledej lékaře. 
8. Snaž se zapamatovat podobu psa a místo, kde k napadení došlo. 

9. Svého psa měj vždy na vodítku a nechoď s ním na dětská hřiště 
a pískoviště. 

10. Po svém psu vždy uklízej! Tvůj domov není jen byt, ve kterém žiješ, 
ale i veřejný prostor, kde se pohybuješ. 

MĚSTSKÁ POLICIE ZAJIŠŤUJE ODCHYT VOLNĚ POBÍHAJÍCÍCH ZVÍŘAT 

LINKA     156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Městská policie Plzeň 

Odbor analýzy a prevence kriminality 

Polední 6 
312 00 P L Z E Ň 

tel. tísňová linka 156 

email: operacni@plzen.eu 

facebook: Městská policie Plzeň 

www.mpplzen.cz 

mailto:operacni@plzen.eu
http://www.mpplzen.cz/

