
 
MĚSTO RYCHVALD 

 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 

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

 
 
Zastupitelstvo města Rychvald se na svém zasedání dne 14. 3. 2012 usnesením č. 7/10 usneslo vydat 
na základě ustanovení § 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  1)  v obci : 

a) Na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze č. 1 v této obecně závazné 
vyhlášce je možný pohyb psů pouze na vodítku. 

b) Je zakázán vstup se psy do budov a zařízení, která jsou označena piktogramem – viz 
příloha č. 2. 

c) Je zakázán volný pohyb psů na veřejných prostranstvích ve městě bez přímého vlivu 
osoby, doprovázející psa. 

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

3. Výjimku z čl. 1, odst. a) tvoří psi policie a ozbrojených sil, psi záchranné služby, vodící psi 
nevidomých osob a asistenční psi registrovaní podle zvláštních předpisů, kteří jsou vycvičeni 
k doprovodu osob s těžkým zdravotním postižením. 

 
Čl. 2 

Vymezení prostor pro výcvik a volné pobíhání psů 
 
1. Pro volné pobíhání psů se vymezují  prostory vyznačené v příloze č. 3 této OZV a to : 

Pozemek parc. č. 58/1 – část 
Pozemek parc. č. 126/5 
Pozemek parc. č. 4763(kynologický svaz) 

2. Volné pobíhání a výcvik psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým 
dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. 

 
Čl. 3 

Povinnosti chovatelů nebo průvodců psů 
 
1. Chovatel nebo průvodce psa je povinen opatřit psa obojkem s evidenční známkou, vydanou 

příslušným úřadem. 
2. Chovatel nebo průvodce psa je povinen v případě znečištění veřejných prostranství 

exkrementy psa jejich bezodkladné odstranění a odložení ve vhodném obalu do nádoby 
určené pro odkládání zbytkového komunálního odpadu. 

 
 

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba 



 
 
 
 

Tato OZV nabývá účinnosti dnem 4. 4. 2012 . 
 
 

 

 

                                                                                                                          ........................................                                                                                     

..................................... 

Ing. Ladislav Sitko                                                                                                             Šárka Kapková 
místostarosta                                                                                                                    starosta 
 
 
 
 
 
 
 
                                        

Vyvěšeno na úřední desku dne : ______________________ 

Sejmuto z úřední desky  dne : _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


