
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 20.09. 2017 

 

Žádost o vydání obecně závazné vyhlášky, která by regulovala 

chov hospodářských zvířat na území města. 

 

 

 

RM dne 22.08.2017 přijala toto usnesení: 

 

Usnesení č. 519 

Rada města  

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

žádost paní Remišové o vydání OZV, která by regulovala chov hospodářských zvířat, 

 

II. p ř e d k l á d á 

žádost paní Remišové o vydání OZV, která by regulovala chov hospodářských zvířat, ZM dne 

20. 09. 2017 k projednání. Rada města nedoporučuje přijetí další OZV. 

 

                                                                                                                 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

n e s c h v a l u j e 

 

vydání OZV, která by regulovala chov hospodářských zvířat na katastrálním území města 

Lysá nad Labem. 

 

 Podpis předkladatele: 

 

     

  Podpis starosty nebo 

   místostarosty: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kancelář Městského úřadu                                                         Rada města Lysá nad Labem 

                                                                                                    dne  22.08.2017  

 

Žádost 

o přijetí závazné vyhlášky, jež by chov hospodářských zvířat upravovala 

 

 

Zpráva se předkládá z důvodu: 

žádosti paní J. Remišové ze dne 13.07.2017 

 

Zprávu vypracoval: 

Ing. Miloš Dvořák 

 

Zprávu předkládá: 

Ing. Karel Otava, starosta města 

 

Do rady města bude přizván: 

-- 

 

Návrh na usnesení: 

Rada města  

 

b e r e   n a    v ě d o m í 

 

žádost paní Remišové o vydání OZV, která by regulovala chov hospodářských zvířat, 

 

p ř e d k l á d á 

 

žádost paní Remišové o vydání OZV, která by regulovala chov hospodářských zvířat, 

zastupitelstvu města dne 20.09.2017 k projednání. Rada města nedoporučuje přijetí další 

OZV. 

 

 

 

                                                                           Podpis překladatele: 

 

 

                                                                           Podpis starosty 

 

 

                                                                           Podpis tajemníka: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Důvodová zpráva. 

Popis problému:  

Dne 13.07.2017 podatelna MěÚ zaevidovala žádost paní Remišové o vydání obecně závazné 

vyhlášky, která by regulovala chov hospodářských zvířat. Hlavním důvodem je zamezení 

chovu ovcí 

Paní Remišová  

Paní Remišová si stěžuje na bečení ovcí a zápach a obrací se na zastupitelstvo se žádostí o 

přijetí opatření, které by zamezilo chovu hospodářských zvířat přímo v blízkosti rodinných 

domů. 

V květnu 2017 paní Remišová podala stejnou stížnost, adresovanou odboru ŽP. Odbor 

požádal Krajskou veterinární správu pro Středočeský kraj (pracoviště Poděbrady) o prověření 

kritizovaného chovu ovcí. Kontrola se uskutečnila 12.06.2017 se závěrem, že nebylo zjištěno 

porušení žádného ze 3 zákonů (veterinární, na ochranu proti týrání, o šlechtění a plemenitbě a 

evidenci hospodářských zvířat). 

Odbor ŽP doporučil paní Remišové řešit problém 2 způsoby: 

1) požádat ZM o vydání obecně závazné vyhlášky, která by upravovala chov hospodářských 

zvířat, 

2) řešit věc jako občanskoprávní podle občanského zákoníku soudní cestou. 

 

Ministerstvo vnitra ČR – odbor dozoru a kontroly – vydává na podporu činnosti samosprávy 

metodické materiály. V části, která se věnuje problematice chovu zvířat, upřednostňuje řešení 

problému prostřednictvím občanského zákoníku: 

„Některé aspekty související s chovem zvířat např. obtěžování sousedů chovem, podmiňování 

chovu souhlasem majitele domu či pronikání zvířat na cizí pozemky jsou regulovány jako 

občanskoprávní vztahy a vztahuje se na ně tudíž úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění.“ 

 
(Citace ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 

§ 1012 

Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné 

osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit 

práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby 

obtěžovat nebo poškodit. 

 

Omezení vlastnického práva 

§ 1013 

(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, 

hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v 

míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i 

o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na 

míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní 

důvod. 

(2) Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně 

schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena 

okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při 

provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen. 

 

(Konec citace) 

 



Z uvedené citace vyplývá, že případ chovu ovcí pana Mareše přesně odpovídá § 1013 odst. 1 

zákona č. 89/2012. Vydání obecně závazné vyhlášky (OZV) je možné, ale za předpokladu 

odlišnosti účelů regulací v zákoně a v obecně závazné vyhlášce. Cílem požadované regulace 

pomocí OZV je zamezení pronikání nežádoucích imisí, což ale reguluje § 1013 občanského 

zákoníku. 

Je otázkou, jestliže pan Mareš nerespektuje platný zákon ČR, bude respektovat obecně 

závaznou vyhlášku, která platí na území Lysé nad Labem? 

Z tohoto hlediska je vydání OZV zbytečné a bude ji možné zneužívat při vyřizování běžných 

sousedských sporů. 

  

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

V této věci nebylo. 

 

Návrh na řešení: 

KMÚ doporučuje radě města vzít na vědomí žádost paní Remišové o vydání OZV, která by 

regulovala chov hospodářských zvířat, 

a předložit žádost paní Remišové o vydání OZV, která by regulovala chov hospodářských 

zvířat, zastupitelstvu města dne 20.09.2017 k projednání. Rada města nedoporučuje přijetí 

další OZV. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Bylo projednáno s vedoucí odboru ŽP paní Pilařovou.  Odbor nedoporučuje přijímat žádnou 

OZV v uvedeném smyslu. Nebylo projednáno v žádném výboru či komisi. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Žádný. 

 

 

                                                                                              Ing. Miloš Dvořák 

                                                                                     tajemník MěÚ Lysá nad Labem 

 

 

Příloha: 

Metodika MVČR k vydávání právních předpisů obce – Chov zvířat 

Stížnost paní Remišové ze dne 13.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.8. Chov zvířat; Pravidla pro pohyb psů a jiných zvířat; Zákaz vstupu se zvířaty 

5.2.8.1. Chov zvířat 

Problematika chovu zvířat je regulována zákonnými předpisy, a to zejména zákonem č. 

166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde jsou upraveny všeobecné zásady chovu zvířat, a 

dále zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 

Některé aspekty související s chovem zvířat např. obtěžování sousedů chovem, podmiňování 

chovu souhlasem majitele domu či pronikání zvířat na cizí pozemky jsou regulovány jako 

občanskoprávní vztahy a vztahuje se na ně tudíž úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění. 

Ústavní soud v minulosti rušil regulaci chovu a držení hospodářských zvířat obecně 

závaznými vyhláškami obcí zpravidla s odůvodněním, že pravidla chovu zvířat upravuje 

zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, který v ustanovení § 46 neobsahuje pro obec žádné zmocnění, ve 

kterém by mohla tuto oblast regulovat. Poukazoval na to, že podle písm. a) citovaného 

ustanovení může obec pouze schválit místa, na nichž lze konat svody zvířat a trhy určené k 

prodeji živočišných produktů a povolit jejich konání, podle písm. b) obec plní úkoly na úseku 

státní veterinární správy vydáním nařízení obce o mimořádných veterinárních opatřeních, to 

ovšem pouze na návrh krajské veterinární správy. 



V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 46/06 (Mariánské Lázně) však Ústavní soud k této problematice 

odkázal na své aktuální nálezy, dle kterých, pro posouzení konkurence úpravy v rámci místní 

samosprávy a v rámci zvláštního zákona je podstatná otázka účelu, ke kterému ta která úprava 

slouží. V návaznosti na to, pak Ústavní soud uvedl, že předmětem úpravy veterinárního 

zákona je stanovení požadavků veterinární péče na chov a zdraví zvířat a na živočišné 

produkty (§1); veterinární péče zahrnuje především péči o zdraví zvířat, ochranu lidí před 

nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, péči o zdravotní nezávadnost živočišných 

produktů a krmiv a ochranu zdraví lidí před jeho poškozením nebo ohrožením živočišnými 

produkty, ochranu území České republiky před zavlečením nákaz zvířat a ochranu životního 

prostředí před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat, výrobou a zpracováním 

živočišných produktů (§2). Cílem a účelem zákonné regulace je ochrana chovu a zdraví 

zvířat, jakož i ochrana zdraví lidí v souvislosti s chovem zvířat a požíváním živočišných 

produktů, zatímco obecní úpravu zakazující chov domácích zvířat ve vnitřním lázeňském 

území lze chápat jako regulaci místních podmínek v limitech daných obci § 10 písm. a) a c) 

zákona o obcích. Z uvedeného tak lze dovodit závěr, že regulace chovu zvířat obecně 

závaznou vyhláškou je v zásadě přípustná, a to za předpokladu odlišnosti účelů regulací v 

zákoně a v obecně závazné vyhlášce. 

Ústavní soud dále uvedl, že zákaz chovu domácích zvířat vyhláškou musí být poměřován 

povahou tohoto zákazu, jeho rozsahem a místem, kde je uplatňován. Je tak třeba zdůraznit, že 

úprava v OZV musí být proporcionální ve vztahu ke sledovanému cíli. 

K dosud uvedenému je třeba rovněž podtrhnout, že OZV v souvislosti s chovem zvířat 

nesmí stanovit takové povinnosti, které by v konkrétním případě byly v rozporu zejména s 

výše uvedeným veterinárním zákonem a zákonem na ochranu zvířat proti týrání. 

Závěr: 

Obce jsou oprávněny regulovat prostřednictvím OZV chov zvířat. Úprava v OZV však 

musí být proporcionální ve vztahu ke sledovanému cíli a nesmí se dostat do kolize se zákony 

upravujícími danou oblast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


