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MĚSTO BÍLOVEC 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2017, 

o místních záležitostech veřejného pořádku, 
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

 Zastupitelstvo města Bílovec se na svém zasedání dne 18. 04. 2017, číslo usnesení 
ZM/21/479 usneslo vydat podle § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 písm. a) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

 Článek 1 
Účel vyhlášky 

 
Účelem této vyhlášky je stanovení povinností a některých omezujících opatření k zabezpečení 
dodržování místních záležitostí veřejného pořádku při pohybu psů ve městě Bílovec, zejména 
pak k ochraně zdraví a bezpečí obyvatel, jakož i k ochraně jejich majetku včetně zvířat. 
 
 

Článek 2 
Povinnosti a omezující opatření 

 
1. Splnění povinností a dodržení pravidel stanovených touto vyhláškou zajišťuje osoba 

doprovázející psa. 
2. Stanovují se následující povinnosti pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve 

městě Bílovci: 
a) Ve městě Bílovec vyjma lokalit vymezených přílohami č. 9, 10, 11, 12, 13 a místních 
částí Bravinné, Lhotka, Lubojaty, Ohrada, Stará Ves a Výškovice na veřejných 
prostranstvích na území vymezeném přílohou č. 1 a ve sportovních areálech 
vyjmenovaných v příloze č. 2 této vyhlášky, se zakazuje pohyb psů bez vodítka. Psi, 
jejichž výška v kohoutku je 40 cm a více, pak musí mít nasazený náhubek. 

b) V místních částech Bravinné, Lubojaty, Ohrada, Stará Ves a Výškovice na veřejných 
prostranstvích na území vymezeném přílohami č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, se zakazuje pohyb psů 
bez vodítka. 

c) Zakazuje se uvazovat psa při vstupu do veřejně přístupných objektů tak, aby pes 
omezoval přicházející nebo odcházející osoby. 

d) Osoba doprovázející psa je povinna vést psa na veřejném prostranství tak, aby při 
míjení jiných osob byl pes veden u nohy doprovázející osoby a nemohl se s nimi dostat 
do kontaktu. 

e) Volný pohyb psů bez vodítka je možný v částech těchto ulic a lokalit mimo vozovku 
vymezených přílohami č. 9, 10, 11, 12, 13: 
Část cesty v Údolí Mladých, část ulice Polní, část ulice Tovární, část cesty okolo 
bývalého motokrosového areálu na ulici "Pod Hubleskou" a část plochy v lokalitě 
bývalého zahradnictví u ulice Zahradní. 
Pes pohybující se volně v částech těchto ulic a lokalit mimo vozovku musí mít nasazený 
náhubek a musí být pod neustálým dohledem a přímým vlivem doprovázející osoby. 

f) Jako doprovodné označení místa, do kterých je touto obecně závaznou vyhláškou 
zakázán vstup psů, může být přímo v terénu použit piktogram dle přílohy č. 14. 
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Článek 3 
 

Povinnosti stanovené touto vyhláškou se nevztahují na osoby doprovázející vodicí a 
asistenční psy a osoby doprovázející služební psy, a to při vykonávání činnosti, pro kterou 
jsou psi určeni. 

 
Článek 4 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Touto vyhláškou nejsou dotčena práva a povinnosti stanovené zvláštními právními 
předpisy. 

2. Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2007. 
3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 7. 2017. 
 
V Bílovci dne 18. 4. 2017 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Pavel Mrva                   Ing. Sylva Kováčiková   
    starosta města        místostarosta města  
  
 
 

 Zveřejněno na úřední desce od   do 

 
 Přílohy: 
1. Vymezení území ve městě Bílovec 
2. Seznam sportovních areálů města Bílovec 
3. Vymezení území v místní části Bravinné 
4. Vymezení území v místní části Lhotka 
5. Vymezení území v místní části Lubojaty 
6. Vymezení území v místní části Ohrada 
7. Vymezení území v místní části Stará Ves 
8. Vymezení území v místní části Výškovice 
9. Vymezení území v Údolí Mladých určeného pro volný pohyb psů 

10.   Vymezení území v ulici Polní určeného pro volný pohyb psů 
11.   Vymezení území v ulici Tovární určeného pro volný pohyb psů 
12.   Vymezení území v ulici Pod Hubleskou určeného pro volný pohyb psů 
13.   Vymezení území u ulice Zahradní určeného pro volný pohyb psů 
14.    Piktogram k vymezení míst, do kterých je zákaz vstupu psa 


