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Město Buštěhrad 

Obecně závazná vyhláška 
 

č. 3/2008 
 
 
 
 
 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě  
 
 
 
Zastupitelstvo města Buštěhrad se na svém zasedání ze dne 27. února  2008 usnesením č. 
1./2008 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: 
 
 

Čl. 1 
 

Účel vyhlášky 
 

Tato vyhláška stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Buštěhrad.  
 
 

Čl. 2 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

1. Na veřejných prostranstvích lze  vodit psy pouze na vodítku. Na ostatních veřejných 
prostranstvích uvedených v příloze č. 1.  je umožněno volné pobíhání psů. Volně 
pobíhající pes musí být opatřen náhubkem. 

2. Za splnění povinností stanovených v odstavci 1 odpovídá fyzická osoba doprovázející 
psa 

3. Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na psy služební  a záchranářské při výkonu služby a 
záchranných prací a na psy speciálně cvičené jako průvodčí zdravotně postižených 
osob. 

4. Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na lovecké psy při výkonu práva myslivosti ve 
smyslu zvláštních právních předpisů. 



5. Volné pobíhání psů je možné pouze pod neustálým dohledem a kontrolou fyzické  
osoby doprovázející psa.  

Čl. 3 

Závěrečná a zrušovací ustanovení 
 

1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyvěšení 
2) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Buštěhrad 

vydaná dne 15.2. 2006 č. 1/2006  
 
 
Podpis :                                                                                                                   Podpis : 
 
 
……………………..                                                                          ………………………….. 
  Antonín Kadlec                                                                                     Ing. Václav Nový 
   místostarosta                                                                                                starosta  
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne : 
 
 
Sejmuto z úřední desky dne : 

 

 


