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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 10.06.2020

Novela obecně závazné vyhlášky o pohybu psů
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Priloha c1_navrh_OZV-pohyb_psu_2020
Priloha c2_Pruvodni_dopis-novela_OZV-pohyb_psu
Priloha c3_priloha_1_-pohyb_psu_2020
Priloha c4_priloha_2_-pohyb_psu_2020

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Gruberová Veronika, Ing - referent/správce rozpočtu

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. xxx/2020, kterou se mění
a doplňuje OZV statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech
pro pohyb psů, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
s návrhem na doplnění přílohy č. 2 OZV (příloha č. 4 tohoto
materiálu) takto: „Městská část Brno-střed, blok východ:
dětské hřiště Nové sady 45 – Křídlovická“ a
doporučuje
ZMB schválit návrh obecně závazné vyhlášky č. xxx/2020, kterou
se mění a doplňuje OZV statutárního města Brna č. 9/2017, o
pravidlech pro pohyb psů, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu, s návrhem na doplnění přílohy č. 2 OZV (příloha č.
4 tohoto materiálu)
takto: „Městská část Brno-střed, blok
východ: dětské hřiště Nové sady 45 – Křídlovická" a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení MMB.
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Důvodová zpráva:
ZMČ BS je předložen k projednání návrh na novelizaci obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2017, o
pravidlech pro pohyb psů (dále jen „OZV“), v rámci které se
navrhuje nová formulace povinnosti, aby pes pohybující se na
veřejném prostranství byl označen způsobem umožňujícím jeho
identifikaci, a to především s ohledem na novelu zákona č.
166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších
předpisů, která od letošního roku stanovuje povinnosti pro
označení psa čipem při provedení povinného očkování (jak
podrobněji uvádí průvodní dopis z MMB – viz příloha č. 2
tohoto materiálu). Dále vyhláška obsahuje přílohu č. 1
(příloha č. 3 tohoto materiálu), která vymezuje prostory pro
volné pobíhání psů, a přílohu č. 2 (příloha č. 4 tohoto
materiálu), která vymezuje prostory, kde je vstup se psy
zakázán. Do této přílohy navrhuje městská část Brno-střed
doplnit nové dětské hřiště Nové sady 45 - Křídlovická (viz
navrhované usnesení).
Stanoviska dotčených orgánů:
 Materiál byl předložen na Komisi životního prostředí, která
k tomuto bodu přijala na svém 15. zasedání následující
usnesení:
Usnesení č. 3/15/2020
Komise životního prostředí se seznámila s návrhy na změnu
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech
pro pohyb psů a doporučuje RMČ s návrhem souhlasit za podmínky
doplnění
Přílohy č. 2 : Vymezení prostorů, kam je vstup se psy zakázán,
Městská část Brno-střed, blok východ :
dětské hřiště Nové sady 45 – Křídlovická
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
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Materiál byl předložen na Komisi legislativní a
organizační, která k tomuto bodu přijala na svém 14. zasedání
následující usnesení:

Usnesení č. KLO.14.04
Komise legislativní a organizační RMČ BS na svém 14. zasedání,
konaném dne 20. 5. 2020,
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bere na vědomí
návrh obecně závazné vyhlášky č. xxx/2020, kterou se mění a
doplňuje OZV statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech
pro pohyb psů, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
z hlediska právního s návrhem obecně závazné vyhlášky č.
xxx/2020, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního města
Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto materiálu, s návrhem na doplnění přílohy
č. 2 OZV (příloha č. 4 tohoto materiálu) takto: „Městská část
Brno-střed, blok východ: dětské hřiště Nové sady 45 –
Křídlovická“ a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS souhlasit s návrhem obecně závazné
vyhlášky č. xxx/2020, kterou se mění a doplňuje OZV
statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů,
který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, s návrhem na
doplnění přílohy č. 2 OZV (příloha č. 4 tohoto materiálu)
takto: „Městská část Brno-střed, blok východ: dětské hřiště
Nové sady 45 – Křídlovická.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato.
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 Materiál schválila RMČ BS na svém 68. zasedání:
RMČ/2020/68/58 Novela obecně závazné vyhlášky o pohybu psů
RMČ BS na 68. schůzi, konané dne 25.05.2020,
bere na vědomí
návrh obecně závazné vyhlášky č. xxx/2020, kterou se mění a
doplňuje OZV statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech
pro pohyb psů, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. xxx/2020, kterou se mění
a doplňuje OZV statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech
pro pohyb psů, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
s návrhem na doplnění přílohy č. 2 OZV (příloha č. 4 tohoto
materiálu) takto: „Městská část Brno-střed, blok východ:
dětské hřiště Nové sady 45 – Křídlovická“ a
doporučuje
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ZMČ BS souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky č.
xxx/2020, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního města
Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto materiálu, s návrhem na doplnění přílohy
č. 2 OZV (příloha č. 4 tohoto materiálu) takto: „Městská část
Brno-střed, blok východ: dětské hřiště Nové sady 45 –
Křídlovická a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: 25.05.2020
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se
zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

Obecně závazná vyhláška č.

Příloha č. 1

/2020,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech
pro pohyb psů

DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: XX. XX. 2020

Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, tel 542 173 590, e-mail: informace@brno.cz

Statutární město Brno
Obecně závazná vyhláška č. /2020,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech
pro pohyb psů

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z8/…. zasedání konaném dne … v souladu s ustanovením § 10
písm. a) a na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů, se mění a doplňuje
takto:
Článek 1 odst. 4 nově zní: „Držitel psa zajistí, aby pes pohybující se na veřejném prostranství byl označen
způsobem umožňujícím jeho identifikaci.“

Článek 2
Přílohy č. 1 a č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů,
se zrušují a nahrazují přílohami č. 1 a č. 2 této vyhlášky.

Článek 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka města Brna

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátorky města Brna

Datum nabytí účinnosti: XX. XX. XXXX
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Příloha č. 2
Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor vnitřních věcí

VÁŠ DOPIS Č. J.:

Tajemnicím a tajemníkům úřadů
městských částí

ZE DNE:
NAŠE Č. J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:

MMB/0144918/2020
3220/OVV/MMB/0144918/2020

E-MAIL:

Mgr. Plachá
542 173 080
placha.ivana@brno.cz

DATUM:

2020-03-30

TELEFON:

Novela obecně závazné vyhlášky o pohybu psů

Vážená paní tajemnice,
vážený pane tajemníku,

Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí (dále jen „OVV MMB“), Vás v polovině roku 2019 požádal
o připomínky k připravované novele obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech
pro pohyb psů.
Předmětná vyhláška stanovuje povinnosti pro osobu doprovázející psa na veřejném prostranství. Je povinností
osoby doprovázející psa mít psa na vodítku a bez vodítka jej opatřit náhubkem, a také jej mít pod neustálým
dohledem a přímým vlivem.
Vyhláška obsahuje 2 přílohy. Příloha č. 1 vyhlášky vymezuje prostory pro volné pobíhání psů, tj. prostory, kde
se mohou psi pohybovat volně i bez náhubku. Tyto výběhy mohou být oplocené i neoplocené. Příloha č. 2 pak
naopak stanovuje prostory, kde je vstup se psy zakázán.
V rámci výše uvedeného připomínkového řízení byly všechny připomínky zaslané ze strany městských částí
do příloh vyhlášky zapracovány.
Jak Vám již bylo sděleno v loňském roce, v rámci novely předmětné vyhlášky se v článku 1 odst. 4 navrhuje
nová formulace povinnosti, aby pes pohybující se na veřejném prostranství byl označen způsobem
umožňujícím jeho identifikaci, a to především s ohledem na novelu zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která od letošního roku stanovuje
povinnost pro označení psa čipem při provedení povinného očkování. Bude záležet na držiteli psa, zda
k případné identifikaci psa pohybující se na veřejném prostranství využije pouze čipu, nebo opatří psa ještě
dalšími identifikačními údaji (pokud pes ještě není očipován, měl by být označen jiným vhodným způsobem
umožňujícím jeho identifikaci).
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Cílem předmětné vyhlášky je zajištění veřejného pořádku, a mimo jiné případné identifikaci majitele v případě
zaběhnutí či volného pobíhání psa. Smyslem není kontrola poplatkové povinnosti, tj. zaplacení místního
poplatku ze psa. Z tohoto důvodu již není nadále udržitelné stanovovat povinnost nošení evidenční známky,
kterou některé městské části vydávají majiteli psa po zaplacení poplatku. Navíc údaje o majiteli psa nelze
v zájmu ochrany osobních údajů sdělovat třetím osobám (tedy osobě, která např. zaběhnutého psa nalezne),
ale mohou sloužit pouze pro správce poplatku pro účely poplatkového řízení.
Návrh novely obecně závazné vyhlášky o pohybu psů bude předložen Zastupitelstvu města Brna k projednání
na jeho zasedání dne 16. 6. 2020. Pokud máte zájem navrhnout další volné výběhy nebo zákazy pohybu psů,
dovolujeme si požádat o zaslání připomínek nejpozději do 25. 5. 2020.
Návrh vyhlášky a přílohy včetně zapracovaných změn přikládáme v příloze.
V případě změn v termínu projednávání předmětné vyhlášky Vás budeme neprodleně informovat.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Mgr. Jaroslava Slámová
vedoucí Odboru vnitřních věcí

POČET PŘÍLOH:
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Příloha č. 3
Statutární město Brno
Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky č. /2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017,
o pravidlech pro pohyb psů
____________________________________________________________________________________________________________

Vymezení prostorů pro volný pohyb psů

Městská část
1. Brno-střed

2. Brno-Žabovřesky

3. Brno-Královo Pole

Prostory, kde je v rámci příslušné městské části povolen volný pohyb
psů bez náhubku a vodítka, označené informativní tabulkou
při ulicích:
- Jílová
- Zahradnická – Křídlovická
- Vsetínská
lokalita:
- Kraví hora nad koupalištěm
- psí louka v parku Lužánky
- park NKP Špilberk (2 výběhy)
 nad ul. Pellicova v úseku mezi ul. Sladová a Malým
Špilberkem
 pod spodní zrekonstruovanou cestou mezi ul. Gorazdova a
Údolní
při ulicích:
- Královopolská – za čerpací stanicí
- Voroněžská – v blízkosti podchodu pod ul. Hradeckou
- Bráfova – u VMO
- Foerstrova
- Stránského – na parcele 877/5 v k. ú. Žabovřesky
při ulicích:
- Humna – vymezená část travnaté plochy podél radiály Sportovní
mezi portálem Královopolského tunelu při ul. Poděbradova
a ul. Reissigovou
- A. Macka – železniční násep od Palackého tř. po celé délce k ul.
Poděbradově
- Královopolská – travnatý svah pod komunikací, levá strana směr
MČ Žabovřesky až po podchod Hradecké radiály
- Purkyňova – travnatý pás podél parkoviště od ulice Červinkovy
až k vjezdu do sídliště Herčíkova
- Srbská – pata svahu z vnitrobloku ulice Ramešovy a Hlaváčkovy
- Dalimilova – travnatá plocha mezi sjezdem na Svitavskou radiálu
z Palackého tř. a domem Palackého tř. 168 – oplocený výběh
pro psy
- parčík u nádraží ČD Královo Pole – zadní část parku
od podchodu na ul. Myslínovu po sjezd z komunikace Křižíkovy
na Svitavskou radiálu
- Křižíkova – Mojmírovo nám. – travnatá plocha na pravé straně
komunikace, směr Královopolská strojírna, vymezena ul.
Košinovou a Mojmírovým nám.
- Křižíkova – pata svahu železniční tratě nad velkým parkovištěm
naproti Královopolské strojírně
- oplocená zahrada bývalých jeslí Herčíkova 10 (p. č. 5235 a 5239
v k. ú. Královo Pole)
- výběh pro psy při ul. Hradecká
- park Kartouzská – nároží s Palackého tř. (p. č. 343/6 v k. ú.
Ponava, část p. č. 3805/2 v k. ú. Královo Pole)
- výběh pro psy Dobrovského – nároží s ul. Slovinskou (p. č.
1864/4
v k. ú. Královo Pole)

________________________________________________________________________________________________________________________
Datum nabytí účinnosti: XX. XX. XXXX
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Příloha č. 3
Statutární město Brno
Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky č. /2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017,
o pravidlech pro pohyb psů
____________________________________________________________________________________________________________

4. Brno-sever

5. Brno-Židenice

6. Brno-Černovice

7. Brno-jih

8. Brno-Bohunice

9. Brno-Starý Lískovec

10. Brno-Nový Lískovec

při ulicích:
- Soběšická – prostor pod vodárnou (pozemek p. č. 1042/1 v k. ú.
Lesná)
- Provazníkova – nad Husovickým parkem (pozemek p. č. 74/5
v k. ú. Husovice)
- Dusíkova – za sodovkárnou Merito (pozemky p. č. 902/153 a
902/6 v k. ú. Lesná) + cvičiště p. č. 902/7 v k. ú. Lesná
- Míčkova – Husovický kopec (pozemek p. č. 1875 v k. ú.
Husovice)
- Slavíčkova – louka pod Albertem (pozemek p. č. 202/18 v k. ú.
Lesná)
- Sportovní nábřeží (pozemek p. č. 957/1 v k. ú. Husovice)
- Svitavské nábřeží (pozemky p. č. 593 a 594 v k. ú. Husovice)
- Janouškova u VMO (pozemek p. č. 457/4 v k. ú. Černá Pole)
- Jana Svobody (pozemek p. č. 1107 v k. ú. Zábrdovice)
- lokalita Údolíček (p. č. 7551/1 v k. ú. Židenice)
- ul. Krásného (u č. 20) – část parcely č. 4337
- ul. Bubeníčkova (část parcely č. 8401/4 a část parcely č. 8401/1,
součást parku)
- Meruňkový sad pod Bílou horou (p. č. 7851/8, 7856/7, 7858/2,
7859/5 vše v k. ú. Židenice)
- Mírová – oplocený výběh pro psy, p. č. 1691/94 (část) a p. č.
1691/40 (část) v k. ú. Černovice
- Kneslova – oplocený výběh pro psy, p. č. 1570/4 (část) v k. ú.
Černovice
lokalita:
- obytný soubor Komárov – za garážemi, p. č. 141, 142, 163 v k.
ú. Komárov
- v háječku za Hortimem (p. č. 1108, 1109, 1110 v k. ú. Horní
Heršpice)
- za ulicí Kalová u Ponávky (p. č. 129/22, 129/9, 129/10, 129/11,
129/12, 129/13, 129/22, 132, 134, 136, 137, 138, 139 v k. ú.
Komárov)
oplocené výběhy:
- obytný soubor Komárov – za garážemi – p. č. 163 v k. ú.
Komárov
- ul. Hradlová – p. č. 1041, 1048, 1059 v k. ú. Komárov
- ul. Bednářova nad ZŠ – p. č. 1112/53, 1112/54, 1112/55 v k. ú.
Horní Heršpice
při ulicích:
- Ukrajinská (pozemek p. č. 1197/82 v k. ú. Bohunice)
- Okrouhlá (na části pozemku p. č. 2732/1 v k. ú. Bohunice)
- Souhrady (na části pozemku p. č. 3257 v k. ú. Bohunice)
oplocený výběh mezi ulicemi Pod Nemocnicí a Jihlavskou (na části
pozemku p. č. 1321/51 v k. ú. Bohunice)
oplocený výběh při ulici Okrouhlá (na části pozemku p. č. 2747/1 v k.
ú. Bohunice)
při ulicích:
- Bosonožská – oplocený výběh pro psy
- Labská  pozemek veřejné zeleně mezi dálničním přivaděčem
Bítešská a komunikací Labskou v části od Labského dvora po
tramvajovou dráhu na ul. Jemelkově, včetně oploceného hřiště
pro psy
lokalita:
- Svážná – oplocený výběh pro psy (p. č. 1749/1, 1752/1, 1754/1,
1755/1, 1756/1, 1758/1, 1759/1, 1761/1, 1763/1, vše v k. ú. Nový
Lískovec)
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Koniklecová – oplocený výběh pro psy (p. č. 1953/1, 1967/1,
1972/6, 1974, vše v k. ú. Nový Lískovec)
- Kamínky – oplocený výběh pro psy (p. č. 301/45 v k. ú. Nový
Lískovec)
- Slunečná – oplocený výběh pro psy (p. č. 1522 v k. ú. Nový
Lískovec)
- Rybnická – oplocený výběh pro psy u tunelu (p. č. 542, 543 v k.
ú. Nový Lískovec)
- každoročně od 1. 4. do 30. 10. – plocha za vodojemem při ulici
Nad Pisárkami (naproti hotelu Myslivna)
- oplocená plocha mezi lesem a cestou k tenisovým kurtům (v
blízkosti areálu TJ Tatran Kohoutovice)
Nestanovuje
při ulicích:
- Heyrovského – pod komunikací Obvodovou
- Opálkova – pod domy č. 2–6 – směrem do Údolí oddechu
- Valouškova – pod náspem Staré dálnice
- Ondrouškova – mezi domy Ondrouškova, lichá čísla, a ZŠ
Vejrostova
- Laštůvkova – vedle parkoviště před domy č. 28–32
- Černého – pod bloky 21–37 směrem do Údolí oddechu
- Štouračova – pod sudými čísly směrem ke Staré dálnici
- Kachlíkova – za domy č. 6 a 8 směrem k přehradě
- Šemberova – pod zahrádkami vedle lesoparku Foltýnova
- Teyschlova – rezerva pro tramvajový svršek
- Ečerova – prostranství nad Gogolem
Nestanovuje
lokalita:
- vedle objektu Řezáčova 1 směrem k ulici Chaloupky
- vedle bytového domu Urxova 18
lokalita:
- oplocený pozemek p. č. 634/1, 634/2, 635/11, 634/8, 635/10,
635/2, 633/3 (část), vše v k. ú. Medlánky – v blízkosti Domova
pro seniory Podpěrova 6
- pozemek p. č. 710/1 (část) v k. ú. Medlánky – za zámeckým
parkem
(nad objektem Strojírenského zkušebního ústavu)
lokalita:
- podél ulice Novoměstská na travnaté ploše mezi vozovkou a
terénním zlomem nad rychlostní komunikací Hradecká (p. č.
3125/413 až 422, 3125/147 v k. ú. Řečkovice)
- oplocený výběh na parcelách č. 1069/1, 1069/2, 1069/17,
1069/18, 1069/19, 1069/20, 3167/2 v k. ú. Řečkovice v blízkosti
domu Novoměstská 3, 4983/6, 4983/5, 4983/4, 4983/3, 4983/1,
4813/30 a 4813/29 mezi hřištěm a ulicí Novoměstská
lokalita:
- na konci ulice Olší (pozemek p. č. 383/3 v k. ú. Maloměřice)
při ulicích:
- Žarošická (p. č. 7976/1, 7976/2 v k. ú. Židenice) – „Na Horách“
(nad bývalým odkalištěm)
- Tvrdonická (p. č. 7975/44, 7975/45 v k. ú. Židenice) – Podsedky
(část zatravněné plochy při ul. Tvrdonické – směrem k lesíku)
při ulicích:
- Rašelinová – oplocená část pozemku p. č. 7494 v k. ú. Líšeň,
svah k ul. Josefy Faimonové (870 m2)
- Hochmanova – oplocený pozemek p. č. 5037/34 v k. ú. Líšeň,
v blízkosti Salesiánského střediska mládeže (1411 m 2)
lokalita:
-

11. Brno-Kohoutovice

12. Brno-Jundrov
13. Brno-Bystrc

14. Brno-Kníničky
15. Brno-Komín

16. Brno-Medlánky

17. Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora

18. Brno-Maloměřice
a Obřany
19. Brno-Vinohrady

20. Brno-Líšeň

21. Brno-Slatina
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prostor mezi ulicemi Ostravská a místní komunikací spojující
ulice V Nové čtvrti, Stránská a Podstránská (p. č. 2609/1)
lokalita:
- část pozemku p. č. 1106/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice o výměře
4000 m2 za Sběrným střediskem odpadů v ul. Sladovnické
- pozemek p. č. 3753/1 v k. ú. Tuřany o výměře 4005 m 2 vedle
Sběrného střediska odpadů při ul. Malínská
lokalita:
- Okrajová – oplocené pozemky p. č. 907/1, 908/1 v k. ú. Chrlice
lokalita:
- na konci ulice Ostopovická (část pozemku p. č. 3552/2 v k. ú.
Bosonohy)
- na konci ulice Rušná (část pozemku p. č. 3645 v k. ú. Bosonohy)
-

22. Brno-Tuřany

23. Brno-Chrlice
24. Brno-Bosonohy

25. Brno-Žebětín

26. Brno-Ivanovice
27. Brno-Jehnice

28. Brno-Ořešín
29. Brno-Útěchov

lokalita:
- nad ulicí Ostrovačická směrem k areálu automotodromu, nalevo
od památníku (pozemek p. č. 1585)
- Za Kněžským hájkem (část pozemku p. č. 1461/12)
Nestanovuje
lokalita:
- na konci ul. Blanenská směrem na Lelekovice, po pravé straně
od silnice
- na konci ul. Plástky směrem na Lelekovice
Nestanovuje
Nestanovuje
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Vymezení prostorů, kam je vstup se psy zakázán

Městská část
1. Brno-střed

Prostory, kde je vstup se psy zakázán, označené zákazovou tabulkou
blok centrum:
- dětské hřiště v parku Koliště III – Janáčkovo divadlo
(Rooseveltova 31/7, Janáčkovo divadlo)
- dětské hřiště v parku Obilní trh (Obilní trh 526/11, porodnice)
- dětské hřiště v parku Leitnerova – Vodní (Leitnerova 193/28)
- dětské hřiště ve vnitrobloku Trýbova (Úvoz 492/27)
- dětské hřiště ve vnitrobloku Veletržní (u domu Veletržní 2)
- záhon na ulici Mášova (středový pruh mezi domy č. 2 až č. 22)
blok západ:
- dětská hřiště v parku Kraví hora (Kraví hora 523/3, hvězdárna)
- dětské hřiště ve vnitrobloku Rybářská II /Rybářská – Poříčí –
Křížkovského – Zedníkova (Rybářská 360/28)
- dětské hřiště v parku při ulici Kamenomlýnská
- dětské hřiště na ulici Bohuslava Martinů – mezi domy č. 46 a 48
- dětské hřiště v parku Anthropos
- dětské hřiště v parku Vaňkovo náměstí (Žlutý kopec 543/7)
- biotopové jezírko v parku Kraví hora (Tůmova 2265/60)
blok východ:
- dětské hřiště ve vnitrobloku Poříčí – Ypsilantiho – Křídlovická
– Zahradnická (za Pedagogickou fakultou MU)
- dětské hřiště ve vnitrobloku Křídlovická – Nové sady – Bezručova
(za kapličkou) /Nové sady 602/38
- dětské hřiště v parku Čechyňská – Zvonařka (u Famka)
- dětské hřiště při ulici Hvězdová (proluka u výkupny kovů)
- dětské hřiště v parku na náměstí 28. října (nám. 28. října 1902/22)
- dětské hřiště ve vnitrobloku Bayerova – Dřevařská – Botanická –
Kotlářská (Bayerova 800/31)
- dětské hřiště ve vnitrobloku Botanická – Sokolská – Tučkova –
Sušilova (Botanická 600/13)
- dětské hřiště v parku Úvoz – Jana Uhra (nároží)
- dětské hřiště v parku Björnsonův sad (naproti vstupu do polikliniky
Zahradníkova)
- dětské hřiště Nové sady 45 - Křídlovická
blok jih:
- dětské hřiště ve vnitrobloku Vsetínská za Albertem (Vsetínská
527/20, LOGO)
- dětské hřiště ve vnitrobloku Bakalovo nábřeží – Polní (naproti ZŠ)
- dětské hřiště v parku Pšeník – Sovinec (u mateřské školy)/Pšeník
18, mateřská škola
- dětské hřiště při ulici Hluboká (za domem č. 5)
- dětské hřiště při ulici Vysoká (za domy č. 10, 12)
- dětské hřiště ve vnitrobloku Vídeňská – Celní – Jílová – za
Kamenou (Celní 5)
- dětské hřiště ve vnitrobloku Strž – Horní – Jílová (Strž 1)
- dětské hřiště Vídeňská – Rovná (Vídeňská 263/50)
- dětské hřiště v parku Dvorského (naproti domům Dvorského č. 4
až
č. 12)
park Tyršův sad:
- dětské hřiště při ulici Kounicova
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- záhony s letničkami ohraničené dřevěným plůtkem
- slepecký záhon při ulici Botanická
- záhony s trvalkami za dětským hřištěm směrem k ulici Smetanova
park Lužánky:
- dětské dopravní hřiště při ulici Pionýrská
- dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami při ulici Pionýrská
- fitpark mezi tenisovými kurty MBTC a ulicí Lužánecká
- kruhový záhon před Střediskem volného času Lužánky
- 2 velké záhony nacházející se v centru parku blízko dětského
dopravního hřiště – ohraničeny dřevěnými plůtky
- potok Ponávka, laguna a břehový porost
- záhon s trvalkami u potoka Ponávka
- bludiště při ulici Lužánecká
- kašna 3 putti v centrální části parku
park Koliště I:
- záhon s letničkami před Domem umění města Brna
- záhon s trvalkami za Domem umění města Brna – ohraničen
dřevěným plůtkem
- záhon s trvalkami za bývalou Zemanovou kavárnou – ohraničen
dřevěným plůtkem
- fitpark pod bývalou Zemanovou kavárnou
park Studánka:
- kašna Fons salutis
- osázené svahy při ulicích Husova a Kopečná
park Denisovy sady:
- záhony s letničkami u Hudebního pavilonu – nad ul. Husova
- Místodržitelská zahrada s květinovými záhony
- svahy nad ulicemi Husova a Nádražní
- kašna před kolonádou
- vodní schody při ulici Bašty
- zahrádka kolem památného kříže u Kapucínských teras
park Špilberk:
- dětské hřiště při ulici Gorazdova
- dětské hřiště a fitpark při ulici Pellicova
- skalní jezero pod skalním výchozem poblíž vjezdové brány do
hradu Špilberk
- velká a malá fontána při ulici Husova
- fontána v zahradách pod hradbami u objektu Špilberk 2
- květinové záhony při ulici Husova
- květinový záhon při ulici Údolní

2. Brno-Žabovřesky

kašny na Moravském nám. (Mírnost a Spravedlnost)
kašna a pítko na nám. Svobody
Zlatá studna na Jakubském náměstí
dětské hřiště Zderadova (mezi domy Zderadova 3 a Zderadova 5)
katedrála sv. Petra a Pavla – prostor kolem katedrály
lesopark Wilsonův les:
- 7 ploch s herními prvky na p. č. 285/1 v k. ú. Žabovřesky:
- při vstupu od ulice Zeleného nad Dětským domovem Dagmar –
2 plochy oddělené cestou (na cestu vstup se psy povolen)
- nad sportovní halou Rosnička (nad ulicí Horákova) – 1 plocha
- nad ulicí Horákova – 1 plocha mezi Dětským domovem
Dagmar a sportovní halou Rosnička
- při ústí ulice Havlíčkova do lesoparku – 2 plochy oddělené
cestou
(na cestu vstup se psy povolen)
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- nad ul. Jana Nečase – prostor okolo 3 herních prvků – 1
plocha
- 1 plocha s herními prvky na p. č. 4686 v k. ú. Žabovřesky:
- v části zvané Akátky při ulici Eliášova mezi ulicí Jelínkova
a Kameníčkova
dětská hřiště, pískoviště, sportoviště při ul.:
- Fanderlíkova, před MŠ Fanderlíkova
- za domem Gabriely Preissové 4
- mezi domy Jindřichova 14 – Kubánská 5
- mezi domy Klímova 3 – Zborovská 39
- za domem Klímova 12, 14, 16
- Královopolská mezi cyklostezkou a podchodem vedoucím na ulici
Gabriely Preissové
- mezi domy Kvapilova 4, 5
- mezi domy Luční 21, 25, 27
- u domu Luční 68
- u domu Luční 30
- u domu nám. Svornosti 5
- u domu Pod Kaštany 17 – ve vnitrobloku
- u domu Poznaňská 18
- Foerstrova − před Salesiánským střediskem mládeže
- Spojovací – proluka na ulici Tábor
- 2 hřiště ve vnitrobloku Kounicova u domova pro osoby se
zdravotním postižením
- ve vnitrobloku za domem Kounicova 77
- mezi domy Voroněžská 2 a 6
- mezi domy Voroněžská 9 a 10
- u domu Voroněžská 3
- u domu Vychodilova 16
- u domu Záhřebská 21
- u domu Záhřebská 41
- u domu Záhřebská 29
- fitness hřiště a pískoviště ve vnitrobloku ulic Korejská-KlímovaZborovská-Jindřichova
- workoutové hřiště ZŠ Jana Babáka

3. Brno-Královo Pole

parky při ulicích:
- Makovského nám. – okolí sochy s růžemi a okolí sochy matky
s dítětem
- Burianovo nám. – okolí kapličky
- Elišky Machové – rohový park nacházející se na nárožích ulic
Elišky Machové a Bráfova
při ulicích/lokalita:
- park na Slovanském náměstí (vnitřní část parku včetně dětských
hřišť)
- sady Národního odboje při ulici Šelepova (vnitřní část parku
včetně dětských hřišť)
- parčík Červinkova (nároží Vodova), včetně dětského hřiště
- Herčíkova – travnatá plocha před Mateřskou školou Herčíkova 12
- Chodská – travnatá plocha před Mateřskou školou Chodská 15
vnitroblok:
- Herčíkova 25–35 a Bystřinova 620 včetně dětského hřiště
- zeleň ve vnitroblocích Božetěchova 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95,
97, 99, 101 a 103 včetně dětských hřišť
- Botanická – Klatovská – Šumavská (za domem Šumavská 19)
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veřejná dětská hřiště a sportoviště:
- dětské hřiště za domy Sv. Čecha 106, 108, 110
- dětské hřiště před domem Sv. Čecha 99
- dětské hřiště a sportoviště v parku při ul. Kartouzská a
Domažlická včetně horní plochy parku (p. č. 3805/15 v k. ú.
Královo Pole)
- dětské hřiště ve vnitrobloku Botanická – Hrnčířská – Klatovská (za
domy Hrnčířská 14 a 16)
- dětská hřiště v parku na Chaloupeckého náměstí
- dětské hřiště a sportoviště ve vnitrobloku Chodská – Tábor
(za domy Tábor 43–63)
- dětská hřiště za domy Chodská 19a a 19f
- dětské hřiště ve vnitrobloku Skácelova – Vodova – Purkyňova
(za domy Skácelova 25–31)
- dětské hřiště a sportoviště ve vnitrobloku Mánesova – Palackého
tř.
(před domy Mánesova 13–19)
- dětské hřiště ve vnitrobloku Herčíkova 25–35 a Bystřinova 6–20
- dětské hřiště s průlezkou vedle domu Herčíkova 1
- dětské hřiště před domem Herčíkova 8
- dětské hřiště před domem Herčíkova 18
- dětské hřiště ve vnitrobloku Galandauerova (naproti domu
Galandauerova 14–16)
- dětská hřiště a sportoviště v parku Božetěchův sad (park vedle
kostela v Králově Poli)
- sportoviště na ul. Högrova (vedle domu Högrova 27) a dětské
hřiště za domem Högrova 14
- dětské hřiště při ulici Myslínova
- dětské hřiště na ul. Vlasty Fialové
- dětské hřiště na ul. Karla Kryla
- dětské hřiště na ul. Kumpoštova

4. Brno-sever

polyfunkční rekreační a sportovní plocha Kolečko naproti Základní
škole Herčíkova 19 (hřiště na p. č. 5189/1, 5189/5, 4609/2)
sportoviště:
- Brechtova
- Arbesova
- Soběšická – Vyhlídka
- Schreberovy zahrádky
- Vaculíkova
- Bieblova
- Milénova
- Nejedlého v Čertově rokli
- Blažkova
- Schreberovy zahrádky – fitness zóna
dětská hřiště neoplocená:
- Nejedlého v Čertově rokli
- Soběšická – Vyhlídka
- Haškova v Čertově rokli
- Jurkovičova
- Milénova
- Brožíkova
- Fillova
- nám. SNP
- park Marie Restituty
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5. Brno-Židenice

- Čertova rokle za konečnou MHD
- Blažkova
- park Stanislava Krátkého
dětská hřiště oplocená:
- Ježkova
- Barvy
- Arbesova
- Šrámkova
- Ibsenova
- Trtílkova
- Kotěrova
- nám. SNP
- Schreberovy zahrádky (Aztékové)
- Sládkova
- Husovický kopec
parky a jiná veřejná prostranství
- relaxační park pro seniory „Tišnovka“
- park náměstí SNP
- sportoviště za objektem Bieblova 22a
dětská hřiště:
- Boettingrova 7–11, Nopova 84, Kosmákova 30–36, Šámalova –
Slévačská, Kosmákova 40–44, Došlíkova 31, Krásného 2–6,
Krásného 26, Ondříčkovo nám., Marie Kudeříkové 4, Slívova –
Taussigova, Šámalova – Jílkova, v parku Bubeníčkova,
Bělohorská 163, na Juliánovském nám., na Staré osadě – u
zastvávek MHD, Karáskovo nám.
-

vnitroblok Souběžná – Krásného – Mazourova
vnitroblok Souběžná – Krásného – M. Kudeříkové
vnitroblok Slívova – Skopalíkova – Svatoplukova
Tyršův park

sportoviště:
- v okruhu 20 m od sportovních a herních zařízení veřejně
přístupného sportovního areálu BZZZUKOT při ul. Líšeňská –
dětské hřiště, boulder, parkour, fitness hřiště, skatepark
- sportovní hřiště na ul. Šámalova – Pastrnkova
- víceúčelové a petanquové hřiště v lesoparku Bílá hora
- fitness hřiště v parku Otakara Ševčíka

6. Brno-Černovice

7. Brno-jih

náměstí:
- centrální travnatá plocha na Juliánovském nám.
veřejná dětská hřiště při ulici:
- Turgeněvova, Kovácká, El. Krásnohorské, Přední, Bolzanova,
Krausova 1–6, Krausova 10–12, Dvouřádky, Řehořova – park,
odpočinková zóna Stinná – Hladíkova – písková plocha,
Cornovova – písková plocha, Kneslova (před ZŠ),
vnitroblok Zvěřinova – Klíčova – Tržní – Olomoucká
k. ú. Komárov:
- park Sladkého – pravá část p. č. 207 od ulice Lomené
- dětské hřiště při ulici Za Školou – p. č. 1773/1
- dětské hřiště při ulici Schwaigrova 2, 4, 6 – p. č. 1663/1
- dětské hřiště ve vnitrobloku – levá část p. č. 1769/1 od ulice
Schwaigrova
- park Klášterského – p. č. 1858 a 1876 před budovou MŠ
Klášterského
- park Hodonínská – p. č. 1718/1
- dětské hřiště ve sportovním areálu Hněvkovského – p. č. 587/9
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8. Brno-Bohunice

9. Brno-Starý Lískovec

- park Lužná – p. č. 392, 390
- dětské hřiště při ulici Jeneweinova, p. č. 965
k. ú. Horní Heršpice:
- park Perunova – p. č. 121, zeleň mezi ulicí Sokolova a Perunova
- park Rajhradská – p. č. 1224/1
- hřiště Bohunická – p. č. 1363/1
- park Bednářova za kostelem – p. č. 2/1, 18
- park Kšírova – p. č. 868
- Jižanský dvorek – p. č. 667
k. ú. Dolní Heršpice:
- dětské hřiště Bernáčkova – p. č. 292
k. ú. Přízřenice:
- dětské hřiště Jezerní – p. č. 115
- hřiště Modřická – p. č. 130, 127
- park Zelná – p. č. 255
dětská hřiště a veřejně přístupná sportoviště:
- Arménská, Běloruská, Gruzínská, Moldavská, Neužilova,
Okrouhlá, Pod Nemocnicí, Souhrady, Spodní, Švermova,
Ukrajinská, Uzbecká, Vedlejší
park Osová, zahrada u Domu s pečovatelskou službou Arménská 4,
zahrada ZUŠ Amerlingova 2, zahrada u Střediska volného času Lány
3, běžecký a sportovní areál Okrouhlá (nad TJ Tatran Bohunice)
- vícegenerační hřiště Bosonožská – p. č. 2437/1, 998/9, 2437/2,
2437/5 v k. ú. Starý Lískovec
- dětské hřiště Mikuláškovo nám. 2 – p. č. 2798/1 a 2798/3 v k. ú.
Starý Lískovec
- sportovní hřiště oplocené Mikuláškovo nám. – p. č. 2793/4 v k. ú.
Starý Lískovec
- dětské hřiště č. 1, vnitroblok ul. Kyjevská 13–17 – Irkutská 1–3 –
p. č. 2369/15 v k. ú. Starý Lískovec
- dětské hřiště č. 3, vnitroblok ul. Kyjevská 1–3 – Kurská 2 – p. č.
2408/65 v k. ú. Starý Lískovec
- dětské hřiště č. 4, Irkutská 2–8 – p. č. 2405/5, 2405/11, 2405/51 v
k. ú. Starý Lískovec
- dětské hřiště č. 6, vnitroblok Dunajská 37–45 – p. č. 2330/1 v k. ú.
Starý Lískovec
- dětské dopravní hřiště, vnitroblok Dunajská 37–45 – p. č. 2330/1 v
k. ú. Starý Lískovec
- dětské hřiště č. 8, vnitroblok Dunajská 27–35 – p. č. 2330/2 v k. ú.
Starý Lískovec
- dětské hřiště č. 11, vnitroblok Dunajská 1–5 – Vltavská 1–3 – p. č.
2292/7 v k. ú. Starý Lískovec
- dětské hřiště č. 12, vnitroblok Oderská 6–12 – Labská 21–25 – p.
č. 2229/10 v k. ú. Starý Lískovec
- dětské hřiště č. 18, U Hřiště 9–17 – p. č. 2478/21 a část p. č.
2478/2 v k. ú. Starý Lískovec
- dětské hřiště č. 20, vnitroblok Karpatská 1–9 – p. č. 2463/1 v k. ú.
Starý Lískovec
- dětské hřiště č. 22, vnitroblok U Pošty 2–10 – p. č. 2486 v k. ú.
Starý Lískovec
- dětské + sportovní hřiště č. 23, vnitroblok ul. Kosmonautů – p. č.
2487/45 v k. ú. Starý Lískovec včetně veřejné zeleně okolo hřišť –
p. č. 1684/169 v k. ú. Starý Lískovec
- přírodní zahrada ul. Kosmonautů 4 – p. č. 2468 v k. ú. Starý
Lískovec
- dětské hřiště U Pošty 1-9 – p. č. 2459/3 v k. ú. Starý Lískovec
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veřejná zeleň ul. Elišky Přemyslovny p. č. 554,555/1, 555/2,
555/3, 1745/10 v k. ú. Starý Lískovec
- víceúčelový sportovně-rekreační areál Sluníčka – ul. Oderská
včetně veřejné zeleně – p. č. 2200/17, 2237/9, 2263/1, 2263/2,
2263/3, 2263/4, 2263/10, 2263/11, 2263/12, 2263/13, 2263/14,
2263/15, 2263/16 v k. ú. Starý Lískovec
- parková a odpočinková plocha nad MŠ Bosonožská – p. č.
2405/29, 2405/30, 2405/32, 2405/33, 2405/51, 2405/101,
2405/102 v k. ú. Starý Lískovec
oplocená dětská hřiště:
- za domem Svážná 5
- před domem Svážná 16
- za domem Svážná 21
- za domem Svážná 25
- za domem Oblá 6
- u domu Oblá 20
- za domem Oblá 83
- u majáku – v parku pod Plachtami
- u domu Koniklecová 2
- u domu Koniklecová 4
- před domem Čtvrtě 6
- za domem Kamínky 11
- za domem Kamínky 28
- v parku TGM
neoplocená dětská pískoviště:
- za domem Oblá 35
- za domem Oblá 79
- za domem Svážná 11
oplocená sportoviště:
- u domu Svážná 3
- u domu Oblá 2
- fotbalové hřiště v parku pod Plachtami
- u domu Koniklecová 2
- u domu Kamínky 2
- u domu Kamínky 7
- softbalové hřiště v parku pod Plachtami
oplocená část přírodní rezervace Kamenný vrch
dětská hřiště a sportoviště:
- za Libušino údolí 154, vedle Libušino údolí 156, před Borodinova
14, vedle Borodinova 7, za Glinkova 15, vedle Stamicova 5,
před Stamicova 1, za Voříškova 19, vedle U Velké ceny 20,
vedle U Velké ceny 6, před Chopinova 3, před Chopinova 4,
za Bellova 12, vedle Bellova 38a, za Libušina třída 8, za Bellova
21, vedle Pavlovská 10, před Pavlovská 2, za Pavlovská 21,
za Libušina třída 27, za Axmanova 10, za Axmanova 9,
vedle Jírovcova 13, za Jírovcova 17, vedle Talichova 56,
za Bašného 36, za Žebětínská 3, za Chalabalova 3,
vedle Chalabalova 1 a před Chalabalova 1
- parčík s dětskými hracími prvky u křižovatky Veslařská −
Kopretinová
- dětské a malé sportovní hřiště mezi ulicemi Dubová a Březová
- sportovní hřiště za ulicí Dubová
- dětské hřiště před ZŠ Jasanová
- sportovní hřiště ZŠ Jasanová
- dětské hřiště mezi ulicemi Sosnová a Šeříková
- parčík sv. Josefa u křižovatky Lelkova − Nálepkova
dětská hřiště a pískoviště:
-

10. Brno-Nový Lískovec

11. Brno-Kohoutovice

12. Brno-Jundrov

13. Brno-Bystrc
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Pod Horkou u ragbyového hřiště včetně zatravněné plochy s
brankami, Štouračova vedle MŠ, centrální park při ulici
Fleischnerově, centrální park při ulici Kachlíkově, Vondrákova u
knihovny, při ulici Kamechy, na ZŠ Laštůvkova
- u bytových domů:
vedle Píškova 2, za Opálkova 12, před Vondrákova 25, za
Černého 39, vedle Černého 5, vedle Laštůvkova 8 a 16,
za Laštůvkova 13,
před Větrná 3, před Větrná 18, za Ondrouškova 12, vedle
Kuršova 1, vedle Rerychova 14, před Foltýnova 11, za Teyschlova
1,
za Teyschlova 2, pod Teyschlova 29, za Teyschlova 36,
vedle Kachlíkova 2, vedle Kachlíkova 3, před Valouškova 12,
před Heyrovského 22, za Fleischnerova 11, za Wollmanova 11
sportoviště s asfaltovým a mlatovým povrchem:
- Štouračova pod garážemi, Kubíčkova – centrální park, Štouračova
u MŠ, Vejrostova u ZŠ – skatepark
- u bytových domů: pod Teyschlova 29, vedle Laštůvkova 16,
vedle Foltýnova 5, před Větrná 3, vedle Kachlíkova 6, nad
Kuršova 12, nad Kuršova 8, nad Kuršova 2, před Valouškova 12,
vedle Černého 5, před Ečerova 18, za Fleischnerova 16, před
Vondrákova 19 – lezecká stěna, vedle Vejrostova 6
veřejně přístupná sportoviště na základních školách:
- ZŠ Laštůvkova, ZŠ Heyrovského, ZŠ Vejrostova
prostory:
- bývalý hřbitov při ulici Vondrákova
- horní část Centrálního parku mezi MŠ Kachlíkova 17, 19, 21, ulicí
Ečerovou a areálem gymnázia na p. č. 1938/473, 1938/474,
1938/775, 1938/777, 1938/82, 1938/782, v k. ú. Bystrc vymezená
chodníky
- část Horního náměstí vymezená budovou Archa s přístupovým
chodníkem a pěšinou z ul. Lýskova k objektům služeb "Drbal"
na p. č. 2480/64, 2480/63, část 2480/2, 2480/85, část 2480/58,
2482/8,
část 2482/1, v k. ú. Bystrc
areál Dolní louky
hřiště:
- horní dětské hřiště
- U Aničky
- Písečňák
- U Pilíře
-

14. Brno-Kníničky

15. Brno-Komín

16. Brno-Medlánky

školní hřiště, vchod z ul. K Bukovinám a vchod z ul. U Památníku
- park na Ruském vrchu
dětská hřiště:
- Vavřinecká, ul. Čoupkových, Jožky Jabůrkové, Ulrychova,
Vrbenského, Urbánkova, Olbrachtovo nám., Řezáčova 48,
Řezáčova 8, Absolonova, Pastviny, Výholec
sportoviště a dopravní hřiště:
- Pastviny
dětská hřiště:
- při ul. Podpěrově
- při ul. V Újezdech
- při ul. K Babě
- při ul. Rysově
- ve vnitrobloku mezi domy na ul. Ostružinové, Rybízové
- ve vnitrobloku mezi domy na ul. V Újezdech, Nadační a K Rybníku
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17. Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora

- ve vnitrobloku mezi domy na ul. Broskvoňové, Podpěrově
- v zámeckém parku za domem Hudcova 2a a louka nad ním
veřejně přístupné sportoviště s volejbalovým hřištěm na ul. Jabloňové
Přírodní zahrada u medláneckého rybníka
víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem při ulici V Újezdech
sportovní hřiště při ulici Matalova
dětská hřiště:
- Kárníkova 14 (oplocená plocha)
- Jandáskova (oplocená plocha)
- Renčova – park (oplocená část a neoplocená štěrková plocha
s herním prvkem ohraničená obvodovým chodníkem)
- Horácké náměstí 4–5 (oplocená plocha a štěrková plocha včetně
propojovací lávky a obvodového chodníku, který plochu
ohraničuje)
- Novoměstská 41–45, park Ovál (oplocená plocha)
- Nové náměstí – park (oplocená plocha)
- Vlasty Pittnerové 1 (oplocená plocha)
- mezi bytovými domy Žitná 21 a 23 (plocha ohraničená obvodovým
chodníkem)
- Kubova 2–4 (plocha s herními prvky ohraničená obrubníkem)
- na nám. Vojtěšky Matyášové (štěrková plocha okolo herního
prvku oddělená obrubníkem)
- Novoměstská 13–15 (plocha ohraničená obvodovými chodníky
a veřejnou zelení)
- Letovická 14–16 (plocha ohraničená ze severní strany chodníkem
a ze zbývajících stran zelení)
- Medlánecká 14 (plocha ohraničená z jedné strany chodníkem
vedoucím od domu Medlánecká 14 k Renčově 4 a ze zbývajících
stran zelení)
- Boskovická 7–9 (plocha ohraničená z jedné strany chodníkem
vedoucím za bytovými domy Boskovická 5–7 a z druhé strany
plotem oddělujícím plochy veřejné zeleně od soukromých zahrad)
- Družstevní 7–11 (zpevněné plochy v okruhu 2 m od herních a
cvičebních prvků)
hřiště na pétanque mezi komunikací Pod Zahradami a plochou
biocentra
sportovní hřiště s umělou trávou na Horáckém náměstí (plocha
s umělou trávou ohraničená ze tří stran oplocením a z jedné strany
betonovým odvodňovacím žlábkem)
sportovní hřiště pro míčové hry na Horáckém náměstí (herní plocha
ohraničená obrubníky)
sportovní hřiště Renčova (plocha s polyuretanovým povrchem
ohraničená oplocením a zdmi garáží)
sportovní hřiště při ulici Jandáskova s brankami na malou kopanou
a basketbalovým košem (oplocená plocha)
plochy s herními a cvičebními prvky, ohraničené obvodovými
chodníky, a travnaté hřiště ohraničené zídkou a veřejnou zelení, obojí
za domy
č. o. 50 a 52 na ulici Měřičkova

________________________________________________________________________________________________________________________
Datum nabytí účinnosti: XX. XX. XXXX

Strana 9 (celkem 12)

Příloha č. 4
Statutární město Brno
Příloha č. 2
obecně závazné vyhlášky č. /2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017,
o pravidlech pro pohyb psů
____________________________________________________________________________________________________________

18. Brno-Maloměřice
a Obřany

19. Brno-Vinohrady

plocha s herními prvky oddělená od okolí dlážděnými chodníky
a mlatovou cestou na ulici Oranžová
- park Fryčajova, park Dolnopolní v okruhu 50 m od dětského
hřiště, zeleň před Domem důstojného stáří v ul. Borky
- dětská hřiště při ulici Jarní, Dolnopolní, Proškovo náměstí,
za Dyhou, Cacovický ostrov, Mlýnské nábřeží, Bílovická,
Fryčajova
- workoutové hřiště s U-rampou na Mlýnském nábřeží
- fitness hřiště Sluneční Lázně
- veřejné prostranství před TŠ Obřanská 7
dětská hřiště:
- za domem Vlčnovská 5
- za domem Blatnická 2–8
- za výměníkovou stanicí na Blatnické ul.
- za domem Prušánecká 3 (u K1)
- mezi domy Mikulovská 9 a Velkopavlovická 14
- za domem Velkopavlovická 9
- před domem Bořetická 3
- za domem Čejkovická 9
víceúčelové hřiště mezi ul. Mutěnickou a Valtickou

20. Brno-Líšeň

21. Brno-Slatina

dětská, sportovní, víceúčelová a lanová hřiště na ulicích:
- Kosíkova
- Konradova
- Hubrova
- Jírova
- Bačovského
- Bednaříkova
- Hochmanova
- Horníkova
- Elplova
- Zikova
- Synkova
- Strnadova
- Štefáčkova
- Josefy Faimonové
- Kubíkova
- Popelákova
- U Dělnického domu (ul. Klajdovská)
- Podbělová
- Molákova
- Letecká
- nám. Karla IV.
- Trnkova
- „v Rokli“ (ul. Michalova)
- Vlkova
- Pod gymnáziem INTEGRA (Josefy Faimonové)
- Podlesná
areál Terénky:
- p. č. 2952/6 – celý pozemek, p. č. 2952/7 – celý pozemek
dětská hřiště:
- ul. Kikerleho – p. č. 1686/1– celý pozemek – zahrada ZŠ
Přemyslovo nám.
- ul. Mikulčická – p. č. 2999 – část pozemku, cca 100 m2, p. č. 2954/1
– část pozemku, cca 100 m2
- ul. Bučovická – p. č. 2830 – část pozemku, cca 560 m2
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22. Brno-Tuřany

23. Brno-Chrlice

24. Brno-Bosonohy

25. Brno-Žebětín

26. Brno-Ivanovice

27. Brno-Jehnice
28. Brno-Ořešín

- ul. Langrova – p. č. 1022/1, 1020 – celé pozemky
- ul. Blažovická – p. č. 2012/231–234 – části pozemku
- ul. Hliník – p. č. 1260 – celý pozemek
parky:
- ul. Vlnitá – p. č. 905 – celý pozemek
- Přemyslovo nám., zeleň na p. č. 1735/1 – celý pozemek
pietní místa:
- hřbitov – p. č. 2169/3, 2169/1 – celé pozemky
- pomník padlým – p. č. 1642/1 (lokalita u kostela)
- kříž na ul. Tilhonově – p. č. 1529 – celý pozemek
- kříž na křižovatce Krejčího, Šlapanická – p. č. 1210 – celý pozemek
- kaplička Přemyslovo nám. – p. č. 1734/3 – celý pozemek
- kaplička ve Slatince – p. č. 2356 – celý pozemek
- park na ul. Moravská – p. č. 2136/1, 2136/2, 2136/3 a 2136/4 v k.
ú. Tuřany
- hřiště na ul. Javorová v k. ú. Holásky
dětská hřiště, víceúčelová hřiště a sportoviště při ulicích:
- Pěkná (sídliště) – část p. č. 790/44 v k. ú. Chrlice
- Šromova a Pěkná (sídliště) – část p. č. 790/41 v k. ú. Chrlice
- Jánošíkova a Šromova (sídliště) – část p. č. 921/2 a část p. č.
790/2 v k. ú. Chrlice
- V Rejích – část p. č. 1369/1 v k. ú. Chrlice
- K Lázinkám – část p. č. 173/1 a část p. č. 173/5 v k. ú. Chrlice
- Nad Topoly – část p. č. 4166 v k. ú. Chrlice
- vodní nádrž „Biocentrum Chrlice“ p. č. 2455 v k. ú. Chrlice
v období červen, červenec, srpen, září v čase od 9:00
do 19:00 hod.
dětská hřiště:
- Bosonožské nám. – u pekárny
- Bosonožské nám. – za kaplí
- Bosonožské nám. – park pod školou
- ul. Za Vodojemem
- ul. Vzhledná
veřejné sportoviště při ul. Hoštické
dětská hřiště v k. ú. Žebětín:
- Pod Kopcem – p. č. 2712/1
- Křivánkovo nám. – Otevřená – p. č. 772
- Za Kněžským hájkem – část p. č. 1461/12
víceúčelová hřiště a sportoviště v k. ú. Žebětín:
- Za Kněžským hájkem – část p. č. 1461/12
- U Hájovny – p. č. 1497/1
- Pod Kopcem – p. č. 2712/1
- Křivánkovo nám. – Otevřená – p. č. 773
- dětské hřiště při ul. Mácova – část pozemku p. č. 24/2 v k. ú.
Ivanovice
- veřejně přístupná travnatá plocha na pozemku p. č. 990/1v k.ú.
Ivanovice před rodinnými domy při ul. Černohorská
- sportovní a rekreační plochy při ul. Hatě – pozemky p. č. 532,
533/1 a 534/1, vše v k. ú. Ivanovice
- parčík na rohu ulic U Křížku a Pokorova – část pozemků p. č.
1035/135 a 1108 v k. ú. Ivanovice
- dětské hřiště na ul. Meziboří
- sportovní areál na Příhoně včetně lanového centra
- sportovní areál Rakovec
- rybník Mates a Babí doly
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Příloha č. 4
Statutární město Brno
Příloha č. 2
obecně závazné vyhlášky č. /2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017,
o pravidlech pro pohyb psů
____________________________________________________________________________________________________________

29. Brno-Útěchov

-

dětské hřiště u sportovního centra, ležící na pozemku p. č. 108/3
v k. ú. Útěchov
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