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Město Buštěhrad

Obecně závazná vyhláška
Města Buštěhradu

č. 1/2014

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě

Zastupitelstvo města Buštěhradu se na svém zasedání dne 25. června 2014 usneslo vydat
usnesením č. 11 a) 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. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve
městě Buštěhradu:

a) Na veřejných prostranstvích ve městě je možný pohyb psů pouze na vodítku a
s náhubkem. Veřejným prostranstvím se rozumí: všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky, a další prostory, přístupné každému bez omezení
tedy  sloužící  obecnému  užívání,  a  to  bez  ohledu  na  vlastnictví  k tomuto
prostoru.

b) Je zakázáno vstupovat se psem do areálu Základní školy Oty Pavla Buštěhrad,
Mateřské  školky  Oty  Pavla  Buštěhrad,  areálu  fotbalového  hřiště  Buštěhrad,
areálu kolem Kulturního střediska Buštěhrad, do areálu zámeckého parku a na
dětská hřiště. Výjimku tvoří pouze služební psi,  kteří jsou do areálů vedeni za
účelem mimořádné události nebo akce, předem nahlášené a schválené.
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c) Na ostatních veřejných prostranstvích města Buštěhradu, které jsou vyznačeny
v grafické  příloze,  je  povolen  pohyb  psů  bez  vodítka  a  náhubku  pouze  pod
dohledem  fyzické  osoby,  která  má  mít  momentálně  psa  pod  kontrolou.
Vymezený veřejný prostor pro volný pohyb psů je vyznačen v grafické příloze.

d) Je zakázáno znečišťovat všechna veřejná prostranství psími exkrementy. Fyzická
osoba,  která  má  psa  pod  dohledem,  je  povinna  zajistit  okamžité  odklizení
exkrementů  po  svém  psovi.  Nerespektování  této  vyhlášky  bude  postihováno
podle zákona O přestupcích č. 200/1990 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 má za povinnost zajišťovat fyzická
osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.

Čl. 2
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška Města Buštěhradu č.
3/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě,

ze dne 26. 2. 2008

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

                                                                                                   
……………. ………………
Ing. Jitka Leflerová RNDr. Miroslav Oplt CSc.
starostka  místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2. července 2014
Sejmuto z úřední desky dne:        18. července 2014
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Grafické přílohy:

Park Ořešín
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Park „U Macíků“
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Okolí vodních ploch 


