MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU
Obecně závazná vyhláška Města Benátky nad Jizerou
č. 5/2011,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě
Benátky nad Jizerou a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Zastupitelstvo města Benátky nad Jizerou se na svém zasedání dne 09.06.2011 usnesením č. 42/2Z/2011
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. a), c) a 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. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1 ve městě:
a) na veřejných prostranstvích ve městě, vyznačených v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce
na mapce, je možný pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem.
b) úplný zákaz vstupu se psy je na veřejná prostranství ve městě, vyznačených v příloze č. 2 k této
obecně závazné vyhlášce na mapce,
c) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce v přílohách č. 1. a 2. k této obecně
závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2.
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3. Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na psy služební 3 a záchranářské při výkonu služby a záchranných
prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.
4. Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na lovecké psy 4 při výkonu práva myslivosti ve smyslu zvláštních
právních předpisů5.
5. Osoba uvedená v odst. 2. je povinna zajistit, aby pes neznečišťoval veřejné prostranství, popř. zajistit
odstranění takovéhoto znečištění.
Čl. 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
1. Pro volné pobíhání psů se vymezují prostory uvedené na mapce v příloze č. 3 k této obecně závazné
vyhlášce.
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§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba
3
např. § 38 odst. 1) písm. e) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, pozdějších předpisů
4
§ 44 odst. 1) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
5
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí
některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. , o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
2

2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1. je možné pouze pod neustálým dohledem a
přímým vlivem osoby doprovázející psa.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje ust. Článku 3 (Pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství) obecně závazné vyhlášky města Benátky nad Jizerou č. 8/2005 o veřejném pořádku, opatření
k jeho zabezpečení a čistotě města, ze dne 20.12.2005.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.7.2011.

Jaroslav Král
starosta

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta obce
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Příloha č. 1
Vymezení veřejných prostranství kde je možný pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem
•

Jsou to veškerá veřejná prostranství neuvedená v příloze č. 2 a 3, tzn. všechny ulice a další veřejné
plochy, které nejsou vyznačeny ani v jedné ze dvou zbývajících grafických přílohách.

•

Pro velkou náročnost přílohy zde uvádíme pouze tuto jednoduchou vysvětlivku. Originál mapy je
uložen na MěÚ Benátky nad Jizerou, jakož i obě zbývající přílohy.
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