Město Dobruška

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009
o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Dobrušky se na svém zasedání konaném dne 9. 9. 2009 usnesením
č. ZM 05/2009/II/05 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 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
Pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích
(1) Na veřejných prostranstvích1) na území města Dobrušky jsou držitel psa nebo osoba doprovázející psa
povinni mít psa na vodítku, pokud dále není stanoveno jinak.
(2) Bez vodítka se na veřejných prostranstvích pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či chovatele
mohou pohybovat:
a) psi, kteří jsou určeni jako průvodci nebo pomocníci osob nevidomých a osob, kterým byl přiznán
III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu2), pokud takovouto osobu doprovázejí;
b) služební psi ozbrojených sil, ozbrojených sborů a složek integrovaného záchranného systému při
výkonu služby;
c) všichni psi na veřejném prostranství vymezeném v příloze č. 1 vyhlášky.
Čl. 2
Závěrečná ustanovení
(1) Porušování této vyhlášky bude postihováno dle obecně závazných právních předpisů3).
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

_______________________
Petr Tojnar
starosta

___________________________
Blanka Čiháčková
místostarostka

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) Příl. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti
orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
3) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2009
Vymezení prostor, kde je umožněn volný pohyb všech psů bez vodítka
Pozemek p.č. 2186/312 v k.ú. Dobruška (u silnice na Opočno, vedle bývalých skleníků, přístup z ulice
Tyršova po městské cestě p.č. 2892/1 v k.ú. Dobruška), označeno informačními tabulemi se symbolem
psa.

