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MĚSTO BECHYNĚ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Obecně závazná vyhláška 

č. 3/2008 
 

o  stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství  a vymezení 
prostor pro volné pobíhání psů 

       
      Zastupitelstvo Města Bechyně na svém zasedání dne 11. června 2008 rozhodlo  vydat na základě 
ustan. § 24 odst. 2 písm.  zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů a ustan. § 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 
Obecná ustanovení 

 
(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství, vymezují prostory pro volné pobíhání psů a stanovují povinnosti a podmínky 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Bechyně.  

 
(2) Územím města Bechyně se rozumí katastrální území Bechyně, katastrální území Hvožďany u 

Bechyně a katastrální území Senožaty u Bechyně.   
 
(3) Veřejným prostranstvím se podle zákona o obcích 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 1).  

 
(4) Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa bez vodítka pod kontrolou nebo dohledem osoby, 

která psa doprovází. Volný pohyb psa bez jakéhokoliv dohledu osoby je pohybem opuštěného 
nebo toulavého zvířete.  

 
Čl. 2 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství     
 

(1) Osoba, která psa doprovází, je povinna:  
 

a) na veřejném prostranství vést psa na vodítku s výjimkou prostor pro volné 
pobíhání psů podle čl. 3 této vyhlášky,  

b) zabránit vstupu psa na zařízení města sloužící potřebám veřejnosti označená 
nápisem „Zákaz vstupu se psy“ (např. dětská hřiště, veřejná pohřebiště),  

c) zajistit, aby pes byl při pohybu na veřejném prostranství opatřen evidenční 
známkou, vydanou městem zdarma oproti zaplacenému místnímu poplatku 
ze psů při registraci psa.  
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(2) Ustanovení odst. 1) písm. a) a b) se nevztahuje na  psy služební a záchranářské při jejich 
použití podle zvláštních právních předpisů 2)  a dále na psy určené k doprovodu zdravotně 
postižených  osob.  

 
Čl. 3 

Prostory pro volné pobíhání psů 
 

(1) Pro volné pobíhání psů je určen prostor, který je vymezen v příloze č. 1 této vyhlášky.  
(2) Při volném pobíhání psa v prostoru vymezeném pro volné pobíhání musí být tento pes pod 

trvalou kontrolou nebo dohledem osoby, která psa doprovází.  
 

Čl. 4 
Sankce 

 
(1) Dohled na dodržováním této vyhlášky provádí pověření zaměstnanci Městského úřadu 

Bechyně a Městská policie Bechyně.  
(2) Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů 3).  
 

Čl. 5 
Zrušovací ustanovení  

 
     Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška Města Bechyně č. 17/96 o 
ochraně veřejného pořádku, životního prostředí a čistotě města ze dne 19. června 1996,  obecně 
závazná vyhláška Města Bechyně č. 20/98, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 17/96 o 
ochraně veřejného pořádku, životního prostředí a čistotě města ze dne 10. března 1998 a obecně 
závazná vyhláška Města Bechyně č. 23/98 o veřejném pořádku a čistotě v oblasti povodí Lužnice ze 
dne 4. března 1998.   

 
Čl. 6 

Účinnost 
 
      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.   

 
 
V Bechyni dne 11. června 2008     
 
 
 
 
         -----------------------------------------------------                --------------------------------------------------- 
                       Miroslav Beneš                                                                Mgr. Jaroslav Matějka 
                         místostarosta                                                                                   starosta města 
 
 
1)  § 34 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  
2)  např. zák.č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění   
     pozdějších předpisů 
3)  např. zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve  
     znění pozdějších předpisů, zák.č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů  
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  
Sejmuto z úřední desky dne:  
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Příloha č. 1 

k obecně závazné vyhlášce města Bechyně č. 3/2008, 
o  stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství  a vymezení prostor pro 

volné pobíhání psů 
 
 
 
 
 

Prostory pro volné pobíhání psů  
 
 
 

pozemková parcela č.par. 1133 v k.ú. Bechyně  
pozemková parcela č.par. 1978/2 v k.ú. Bechyně  

 


