
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba. 
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Obecně závazná vyhláška 
městyse Hvězdlice 

č. 2/2012, 

 
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi 

Hvězdlice 

 
 

Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usnesením 
č. 6/8/2012 usneslo vydat 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 (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
 
 

Čl. 1 
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

 
1) Na veřejných prostranstvích v městysi, vyznačených v příloze č. 1 - mapce k této 

obecně závazné vyhlášce, je možný volný pohyb psů. 

2) Při volném pohybu psů dle odst. 1 musí být pes vybaven náhubkem a musí být 
pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. 

3) Na ostatních veřejných prostranstvích v městysi je možný pohyb psů pouze na 
vodítku. 

4) Výše uvedená pravidla se nevztahují  pro psy služební a záchranářské při výkonu 
služby a záchranných prací a pro psy speciálně vycvičené jako průvodci 
zdravotně postižených osob. 

5) Splnění povinností stanovených v odst. 1, 2 a 3 zajišťuje fyzická osoba, která má 
psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).   

6) Doprovázející osoba je povinna neprodleně odstranit znečištění způsobené psem 
na veřejném prostranství. 

 

 

 

 

 

                                                
 



1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba. 

 
 

Čl. 2 
Účinnost 

 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu 
účinnosti dnem  vyhlášení. 

 

 

 

 

 
………………………. ………….…………… 

  Ing. Antonín Přerovský                                     Alois Kadlec 
        místostarosta                                starosta  
 
 
 
 
 
 
Zveřejněno na úřední desce: 13. 12. 2012 
 
Sňato z úřední desky: 2. 1. 2013 
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