Obecně závazná vyhláška města Dobřany číslo 1/2008
ze dne 12.3.2008,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve
městě Dobřany
Zastupitelstvo města Dobřany se na svém zasedání dne 12. 3. 2008 usneslo vydat usn.č. 299
na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1.

Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) ve městě:
a) pes musí být na veřejných prostranstvích označen evidenční známkou vydanou při
přihlášení psa k evidenci nebo čipem.
b) na veřejných prostranstvích ve městě, vyznačených v příloze č.1 k této obecně
závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku.

2.

Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba2), která má psa na
veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.
Čl. 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

1.
2.

Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory:
pozemek p.č. 2517/1 v k.ú. a obci Dobřany vyznačený v příloze č. 2 k této obecně
závazné vyhlášce.
Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým
dohledem a přímým vlivem fyzické osoby2) doprovázející psa.

Porušení povinností
zvláštních předpisů3).

Čl. 3
Sankce
stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník, držitel, či doprovázející osoba
3) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.5.2008.

Dagmar Terelmešová
místostarostka města Dobřany

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.3.2008
Sejmuto z úřední desky dne: 4.4.2008

Jaroslav Sýkora
starosta města Dobřany

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města č. 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Dobřany
Veřejná prostranství ve městě, na nichž se uplatňuje regulace dle ust. čl. 1 písm. b) obecně
závazné vyhlášky obce
17. listopadu
Alšova
Císaře Karla
Dobré Štěstí
Dobřánky
Dragounů
Dvořákova
F. X. Nohy
Habrmanova
Havlíčkova
Hornická
Husova
Chlumčanská
Chotěšovská
Jezdecká
Jiráskova
Jungmannova
Komenského
Krále Jiřího
Krátká
Lidická
Lipová
Loudů
Luční
Mánesova
Mostecká
Na Slovanech
Nádražní
Náměstí T.G.M.
Nová
Osoblaho
Osvobození
Palackého
Plzeňská
Pobřežní
Pod Slovany
Protifašistických bojovníků
Průmyslová
Přeštická
Samota
Smetanova
Sokolovská
Spojovací
Sportovců
Stromořadí
Studniční
Šeříkova
Široká
Školní
tř. 1. máje
Tylova
Tyršova

U Radbuzy
U Trati
Ústavní
Vančurová
Zahradní
Za Stodolami
Žižkova

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce města č. 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Dobřany
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů dle ust. čl. 2 odst. 1 OZV – pozemek p.č. 2517/1

