
MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD
Č. 4/2021,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod č. 7/2019,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Havlíčkově

Brodě

ZastupiteLstvo města HavLíčkův Brod se na svém zasedání dne 14. 6. 2021 usnesením č. 90/21 usnesLo
vydat na zákLadě 5 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, ve spojení s 510 písm. a), c) a d), 5 35 a 5 84 odst. 2 písm. h) zákona
Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Či. I

Předmět úpravy

Touto obecně závaznou vyhLáškou se v obecně závazné vyhLášce města HavLíčkův Brod č. 7/2019,
kterou se stanovují pravidLa pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v HavLíčkově Brodě, mění
odstavce a body takto:

1 V čI 2 odst 1 pism g) se měni vyčet škoLskych zařizeni, a to nasLedovně
) před bod „Mateřska škoLa Domeček, Na Losich 738“ se

HavLíčkův Brod, U ŠkoLy 4342“.
vkLádá bod „Mateřská škoLa

2. V ČL. 2 odst. 1 písm. h) bod v HavLíčkově Brodě v ulici se mění výčet uLic, a to násLedovně:
) ruší se bod výčtu „Chotěbořská — park Budoucnost“,
) ruší se bod výčtu „Na Losích“,
) bod výčtu „PráČat — Žižkov II“ se nahrazuje sLovy „Žižkov II (Práčat)“,
) bod výčtu „U sportovního areáLu TJ Jiskra“ se nahrazuje sLovy „Ledečská

(u Sportovního areálu Na Losích)“.

3. V ČL. 2 odst. 1 písm. h) bod v místních částech Havlíčkova Brodu se mění výčet místních částí
Havlíčkova Brodu, a to násLedovně:

) ruší se bod výčtu „Občiny“,



Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhLášení, $ výjimkou ustanovení
ČL. 1 odst. 1, které nabývá účinnosti dnem 1. 9.
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mí*ostarosta
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OBECNE ZÁVAZNA VYHLASKA MESTA HAVLICKUV BROD Č. 4/2021,
kterou se mění obecně závazná vyhLáška města Havlíčkův č. 7/2019, stanovující pravidLa pro pohyb

psů na veřejných prostranstvích v HavLíČkově Brodě

bod výčtu „Perknov — MLýnská“ se nahrazuje sLovy „Perknov — na návsi“.

Či. 2

Účinnost

Mgr. ‚~n Ted, MBA
starosta města

Vladimír Slávka
místostarosta
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