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Zastupitelstvo   města   Bohumína  na    svém  zasedání  dne 19.10.2005  schválilo usnesením  
č. 293/24 v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst.2, písm. i) zákona č. 128/2000, o 
obcích(obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle § 24 odst. 2) zákona č.246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou 
vyhlášku 

 

      Čl. 1 
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 pro pohyb psů na 
veřejném prostranství1)  a vymezuje prostory pro volné pobíhaní psů v katastrálních územích: 
Nový  Bohumín, Starý Bohumín, Vrbice, Pudlov, Záblatí, Skřečoň a Kopytov. 

 
Čl.2 

Vymezení pojmů 
 
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí : 
 
(1) Držitelem psa je každá právnická nebo fyzická osoba, která má k jakémukoliv účelu psa 
na veřejném prostranství ve své moci. 
 
(2) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí,ulice,chodníky,tržiště,veřejná 
zeleň,parky.Za veřejná protranství se považují  i tyto prostory přístupné každému bez 
omezení: pozemní komunikace2) včetně přilehlé zeleně,  odstavné plochy,  proluky, 
vnitrobloky obytných domů, průchod . Dále dětská hřiště, pískoviště, venkovní hrací plochy 
pro děti a sportoviště uvedená v příloze č. 1. 
 

 
 
 



 
Čl.3 

                                      Povinnosti držitelů psů 
 

 
Na veřejném prostranství je  držitel psa povinen : 
(1) 
a) vést psa na vodítku s  nasazeným funkčním náhubkem. 
Toto omezení se nevztahuje na služební psy policie a ozbrojených sil , na psy  záchranné 
služby, lovecké psy, vodící psy nevidomých osob a asistenčních psů s ovědčením organizace 
registrované podle zvláštních předpisů ,která psa vycvičila k doprovázení osob s těžkým  
zdravotním postižením.3) 

Povinnost nasazení náhubku se nevztahuje na psy, jejichž  anatomický tvar hlavy nasazení 
náhubku neumožňuje. 
 
b) zajistit   identifikaci psa evidenční známkou vydanou příslušným správcem místního 
poplatku3) 

 
(2) Do prostorů  uvedených v příloze 1 je zakázáno vodit a přinášet psy. 

 
 

Čl.4 
Prostory pro volný  pohyb psů a povinnosti držitele psa na 

vyčleněných plochách 
 
(1) Volný pohyb psa je možný pouze na vyčleněných plochách v prostoru zřetelně 
označených cedulí s nápisem: „Tento prostor je vyhrazen pro volný pohyb psů“. Jsou to tyto 
prostory: 
a) Prostranství mezi ul. Tovární a Bohumínskou stružkou (část pozemky parc. č. 1191/2 a 
1128/1 v k.ú. Záblatí) 
b) Prostranství mezi Rafinerským lesíkem směrem k ul. Sv. Čecha ( část pozemků parc. č. 
1013/7 a 1013/5 v k.ú. Nový Bohumín) 
c) Prostranství mezi supermarketem Albert a ul. P. Cingra - podél ul. Čs. Armády ( pozemek 
parc. č. 933 v k.ú. Starý Bohumín).     
 
(2) Držitel psa je povinen: 
a) na vyčleněných plochách dodržovat povinnost    v rozsahu článku 3. 
b) učinit taková opatření, aby nedošlo ke vzájemnému střetů psů mezi sebou. 



      
      Čl.5 

Kontrola a sankce 
 
(1) Dodržování této Obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat 
  strážníci Městské policie 
  osoby pověřené MěÚ 
                       
(2) Porušení této Obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů4)  

 
 

Čl.6 
 Závěrečná ustanovení 

  
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.l.2006. 
 
 
 
 
  Ing. Petr  V Í C H A  v.r.       Mgr. Věra  P A L K O V Á v.r. 
          starosta     místostarostka 
 
          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1)§ 34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
2) zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
3) § 38 zákona č.283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
    §19 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 
    § 22 zákona č.124/1992 Sb., o vojenské policii , ve znění pozdějších předpisů 
    § 42 zákona č.219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších 
     předpisů 
   § 34 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ,ve znění pozdějších předpisů 
    Statut České unie nevidomých a slabozrakých uveřejněný ve Zpravodaji    MPSV         
     č.OP20/1993 
    Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů 
 
4) 
§ 46 odst. 2, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupích ve znění pozdějších předpisů 
§ 58 a 59 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů 



 
 
 

Příloha č. 1 
 
 

SEZNAM HŘIŠŤ A DĚTSKÝCH KOUTKŮ 
(s uvedením parcelních čísel): 

 
 
Název hřiště                                Parc. č. Katastrální území 
____________________________________________________________ 
 
1. Nové hřiště Nerudova 1040 2703/1 Nový Bohumín 
2. Hřiště Nerudova (u dět. koutku Čáslavská) 709/1 Nový Bohumín 
3. Hřiště Slezská (u bunkru) 1272 Starý Bohumín 
4. Hřiště P. Cingra (u klubovny) 856 Starý Bohumín 
5. Hřiště Jateční (za pož. zbrojnicí) 913/19 Nový Bohumín 
6. Lokalita Okružní 841 Nový Bohumín 
7. Dvůr Sv. Čecha 980/86 Nový Bohumín  
8. Hřiště Okružní (za MŠ) 913/1 Nový Bohumín 
9. Hřiště u věžových domů 1052, 1053 913/1 Nový Bohumín 
10. Dvůr (ul. Štefánikova) 606/1 Nový Bohumín 
11. Hřiště u kotelny K3 669, 673 Nový Bohumín  
12. Hřiště za Tágem (na ul. Kostelní) 393/19 Nový Bohumín 
13. Dětský koutek na ul. Dr. Beneše 452 Nový Bohumín 
14. Hřiště na ul Alešova (za Hruškou) 519/5 Nový Bohumín 

 15. Dětský koutek na ul. Tovární 1191/1 Záblatí u Bohumína 
16. Hřiště na ul. Tovární 1191/32 Záblatí u Bohumína 
17. Hřiště ve Vrbici (TJ Sokol) 456 Vrbice nad Odrou 
18. Dětský koutek na nám. Budoucnosti 2704/1 Nový Bohumín 
19. Dětský koutek na ul. Čáslavská 709/1 Nový Bohumín 

20. Dětský koutek ve Vrbici  
 (parčík R.Masného) 249 Vrbice nad Odrou  
21. Dětský koutek v Záblatí u has.zbrojnice 178 Záblatí u Bohumína 

      22.Dětský koutek - hobby park 
 v parku P. Bezruče       1486     Nový Bohumín 
      
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


