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Obecně závazná vyhláška města BOHUMÍNA o regulaci 
pohybu psů a jiných zvířat 

 
Čl. I. 

Předmět vyhlášky 
 Tato Obecně závazná vyhláška je vydávána v zájmu ochrany životního prostředí a 
čistoty města, života a zdraví jeho občanů a stanovení základních pravidel chovu a držení 
zvířat v katastrálních územích: Nový  Bohumín, Starý Bohumín, Vrbice, Pudlov, Záblatí, 
Skřečoň a Kopytov. 

Čl.II. 
Všeobecné zásady chovu 

 (1) Chovat jakékoliv zvíře na území města je povoleno, jen pokud chov neohrožuje 
životní prostředí, nepůsobí hygienické nebo zdravotní závady, neohrožuje bezpečnost a 
čistotu v domech a jejich příslušenství a neohrožuje nebo neobtěžuje obyvatele okolních 
domů nebo bytů ve smyslu platných právních hygienických, veterinárních a stavebních 
předpisů - l) 
 (2) Je zakázáno přivádět nebo přinášet zvířata na dětská hřiště, pískoviště, hřbitovy a 
další místa opatřená upozorněním na zákaz vodění zvířat. 
 (3) Omezení podle odstavce (2) se plně nevztahuje na služební psy policie a vodící 
psy nevidomých osob. 

Č.III. 
Chov a pohyb psů 

 (1) Chovatel (držitel) psa je povinen: 
  a) ve společných prostorách obytných domů, na veřejném prostranství -2), a v 
hromadných dopravních prostředcích opatřit psa náhubkem a vodit jej na vodítku, 
  b) odstranit biologické exkrementy svého psa ze všech míst a vložit je do 
popelnicové nádoby  popř.speciální nádoby, 
  c) zajistit psa proti úniku. 
 (2) Psi bez vodítka a náhubku se mohou volně pohybovat v soukromém prostoru 
(řádně zabezpečeném), případně nejméně 200 m od posledního místa v osídleném veřejném 
prostoru, pod dohledem chovatele-držitele psa. 

Čl.IV. 
Toulavá a opuštěná zvířata 

 (1) Toulavá, opuštěná nebo zaběhnutá zvířata na území města -3) je oprávněna 
odchytit policie, případně k tomu určené subjekty. 
 (2) Bude-li odchycený pes umístěn v útulku, bude majiteli vydán pověřenou osobou a 
to po úhradě nákladů spojených s jeho opatrováním, krmením, veterinárním vyšetřením nebo 
popř. léčením. 



      Čl.V. 
Kontrola a sankce 

 (1) Dodržování této Obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat 
  strážníci Městské policie 
  Policie České republiky 
  osoby pověřené MěÚ 
 (2) Porušení této Obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů  -  
4) 

Čl.VI. 
Závěrečná ustanovení 

 (1) Nabytím účinností této Obecně závazné vyhlášky se ruší Obecně závazná 
vyhláška č.2 města Bohumín "O chovu a držení zvířat". 
 (2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 9. 6. 2001 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Petr  V Í C H A  v.r.       Mgr. Věra  P A L K O V Ä v.r. 
          starosta     místostarostka 
 
--------------------------- 
- 1) - zák.č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění 
  - zák.č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
v platném znění 
- vyhláška č.13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v 
platném znění 
- zák.č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
- zák.č.50/1976 Sb., stavební zákon v platném znění 
 
- 2) - § 34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení 
- 3) - § 21 zák.č.23/1962 Sb., o myslivosti v platném znění 
 
- 4) -  zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích 
          - § 58 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 


