Obecně závazná vyhláška města Bystré
č. 3/2007,
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města Bystré se na svém zasedání dne 30.05.2007 usnesením č. 4 usneslo vydat
na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 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“).
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí :
nám.Na podkově, ulice Moravská, Školní, Vrchlického, Zámecká, Vedřelova, Nerudova, Hradčany,
Zlatá voda, Na kopečkách, Pod poštou, Na drahách, Smetanova, T.Novákové, Tkalcovská, Na
příkopech, Obránců míru, Nad Kašpárkem, Dukelská, Sokolovská, Družstevní, Na březích,
Sulkovská.
Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
(1) Na veřejných prostranstvích v prostoru nám. Na podkově, ulicích Školní, Obránců míru,
Družstevní a Sulkovská je možný pohyb psů pouze na vodítku.
(2) Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na psy služební1) a záchranářské při výkonu služby a
záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.
(3) Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na lovecké psy2) při výkonu práva myslivosti ve smyslu
zvláštních právních předpisů3).
(4) Volné pobíhání psů na ostatních prostranstvích je možné pouze pod neustálým dohledem a
přímým vlivem osoby doprovázející psa.
1) Např. § 38 odst. 1 písm. e) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 321/2006 Sb.
§ 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
2) § 44 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.
3) zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb.,

Čl. 3
(1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.07.2007.
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