
vrnsro vvŠŠÍ BRoD

obecně závazná vyhláška č. 212005
o podmínkách chovu domácích zvíÍat a pohybu psů na veřejném

prostranství

Zastupitelstvo města Vyšší Brod se na svém zasedáni dne 28. 6.2005 usnes.lo vydat v souladu
s ustanovením $ 10 písm. a),c),d) a $ 8a) odst. 2 písm.i) zákona č. 12812000 Sb. o obcích ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s $ 24 odst. 2 zákona č. 246l1992 Sb. na ochranu zvíÍat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhláŠku (dále ien
whlášku):

cr. 1

Působnost vyh|ášky

(1) Ustanovení této r,yhlášky se vztahují na územní obvod města Vyšší Brod' kteý je tvořen
těmito katastrálními územími: Vyšší Brod, Herbertov, Dolní Drkolná, Svatomírov,
Studanky u Vyššího Brodu, Hrudkov, Bolechy.

(2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby nacházeiíci se v totnto
územním obvodu města.

Čl z
Zák|adní pojmy

Chovatel - každý kdo zvíře vlastní nebo drŽí, anebo je pověřen se o ně starat, at, již za úplatu
nebo bezúplatně a to i na přechodnou dobu ($ 3 odst.l písm'a) zákona č. 166l|999 Sb. o
veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů)
Věřejné prostranství - jsou všechna náměstí, ulice, trŽiště, chodníky, veřejná zeleň. parky a
další prostory přístupné kaŽdému bez omezení, tedy sloužící obecnému už,ivání, a to bez'
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (s 34 zákona č. 12812000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů).

cl. 3
Povinnosti chovatele, podmínky chovu zvíÍat

Povinnosti chovatele, podmínky chovu hospodářských, nebezpečných a exotických clrtrhťr

zvířat jsou upraveny zvláštními právními předpisy. (1)

Čt. +
Pohyb psů na veřejném prostranství

(1) Všechny ýzické a právnické osoby nacházejici se na území města jsotr povinny učirrit
taková opatření, aby nedochéue|ok volnému pobíhání psů po veřejném prostranství.*
Volným pobíháním Se pro účely této vyhlášky rozumí pohyb psa bez doprovodu osobou'

(2) Chovatel psaje povinen na vyznačeném veŤejném prostranství vést psa na vodítku.
(viz. příloha č. |)

(3) Volný pohyb psů je možný pouze v okrajových - nezastavěných částech obce, při
respektování příslušných právních norem (např. myslivecký zákon).

(a) Je zakázáno přivádět psy na místa která jsou opatřena upozorněním zákaz vstupu Se psy.



cr. 5
Kontrola

Kontrtllu rJ'oclrŽ-ování této obecně závaalé vyhlášky pror'írdí stráŽrríci Městské ptr|icie a
pověření pracovrríci Městskéhcl úřadu.

cr. 6
Sankce

Prlrušcttí té|.tl obecně z'áva:t.né vylrlášky lze postihor,at t1le platných právních předpisťr.(2).

ct.7
Závěrečná ustanovení

(l) onrezu.iící ustanovení 1Č-.|.4) se nevztalruje napsy ve výcr,iku nebo vycvičené k polnoci
postiŽerrým (asisterrční a slepecké psy).

(2) ()tlc|ryt vc.llrrě pobíhajících zvířat lra která se vztahuje tato vylrláŠka proviidí Městská
policir: .

(1]) 
.l-ato 

obecně z,ávaznávyhláška nabývá účinnosti l5 dnenr po dni je.iího v'vh|ášcni.

Mgr' Maric }jderová
starostka

(l) zLikr:n č,. ?16l|991_.sÍ':.Íta ;;ňilil;íiuipiótT t.y*"i-ve zněrrí pozclějších přeclpisťr
č. 16611999 Sb. o veterinární péči - ve znění pcrzdějších předpisů
č. 04011964 Sb. občanský zákoník - ve znění pozdějších předpisů

(2) zákon č.2()0/l990 sb. o přestupcích - ve zněni pozdě.iších předpisů
č. 12ÍJl2000 Sb. o obcích - ve znění pozdějších přeclpisů

Vyvč:šencl dne 29. 6' 2005
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