
                                          OBEC   BŘEŽANY II 

 

Obecně závazná vyhláška 

obce Břežany II  č. 4/2016 

 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství  

a katastrálním území obce Břežany II 

Zastupitelstvo obce Břežany II se na svém zasedání dne 21. 12. 2016, usnesením č.5 

usneslo vydat 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 prostranství1) v obci: 

a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce v příloze k této obecně 

závazné vyhlášce je možný pohyb psů pouze na vodítku. 

b) Fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod  kontrolou či dohledem je 

povinna uklidit psí exkrementy. 

c) Vstup se psy se zakazuje v těchto lokalitách a budovách- areály a budovy staré i 

nové mateřské školy, dětská hřiště, sportovní areál, budova obecního úřadu obce- 

vyznačeno červeně na mapce- viz příloha. 

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa  

na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).  

3. Pohyb psů mimo obec je povolen pouze:  

a) na komunikacích (polních cestách), je zakázáno pouštět psa na volno, mimo vliv 

majitele 

b) vstup na polní pozemky zakázán 

 

 

 

Čl. 2 

Zrušovací ustanovení 

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce č.1/2004, ze dne 

18.2.2004 

 

Čl. 3 

                                                           
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. 



Účinnost 

 

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

 

 

 

                                                                                                    

……………. ……………… 

     Alena Hlaváčková          Tomáš Brázda 

       místostarostka           starosta obce 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 12. 2016 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 

 

 

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Břežany II č. 1, kterou se stanovují pravidla pro 

pohyb psů na veřejném prostranství v obci Břežany II 

 

 

 

Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle ust. čl. 1 písm. a) a c) obecně 

závazné vyhlášky obce: 

veřejná  prostranství-p. č.:   
 

zákaz vstupu se psy 
 43/3 103/8 ulice- obě  vč.uličky 

 
červeně označeno na mapce: 

58/2 179/22 silnice Za zdí 
 

parcelní číslo:   

60/1 179/47 silnice Za zdí 
 

74 stará MŠ 
 103/131 179/57 silnice Za zdí 

 
103/27 hřiště 

 103/139 179/115 silnice Za zdí 
 

103/142  hřiště 
 103/140 179/116 silnice Za zdí 

 
179/16 nová MŠ 

 105/1 1002/29 
   

179/16 nová MŠ 
 105/11 1009/1 

      108/12 1017/4 
      108/23 1018/2 
      175/1 1018/4 
      175/17 1023/3 
      



175/26 
       178/7 
       199 
       200 
       478/1 
       478/6 
       478/7 
       1002/1 
       1002/3 
       1002/4 
       1002/5 
       1002/8 
       1002/9 
       1002/16 
       1002/19 
       1003/1 
       1003/3 
       1003/4 
       1003/6 
       1003/7 
       1003/8 
       1004/1 
       1009/10 
       1019/2 
       1019/5 
       1034/4 
       1034/6 
       1034/7 
       1034/8 
       1034/9 
       1034/10 
       1034/11 
       1402 
       1498 
        

 

 

 

 

 

 

 


