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Rada města projednala materiál dne 14. 7. 2020 a usnesením
č.R20/543 doporučila zastupitelstvu města schválit níže
uvedený návrh usnesení.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějším předpisů, vydává obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou se zrušují některé obecně
závazné vyhlášky města Mimoň.

Důvodová zpráva
Dne 1. 1. 2020 nabyla účinnosti novelizace zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„veterinární zákon“) provedená zákonem č. 302/2017 Sb., která přinesla změnu právní úpravy
spočívající v tom, že, zjednodušeně řečeno, ve vztahu k povinnosti chovatele zajistit očkování psa
proti vzteklině podmiňuje platnost tohoto očkování tím, aby byl pes označen čipem (blíže viz § 4 odst.
1 písm. f) a § 4 odst. 7 veterinárního zákona).
Možnost obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost nechat trvale označit psy, kteří dosud
označeni nejsou, osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle
veterinárního zákona, a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest,
zejména tetováním nebo identifikací čipem umožňuje obcím § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen“ zákon na ochranu zvířat proti
týrání“). Toto ustanovení zároveň umožňuje obcím obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost
přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich
chovatelů.
Po 1. 1. 2020, avšak pouze do doby vydání uvedené novely zákona na ochranu zvířat proti týrání, v
případě výše uvedené obecně závazné vyhlášky sice nenastal její rozpor se zákonem, neboť k jejímu
vydání je město i nadále přímo zmocněno.
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Po vydání uvedené projednávané novely zákona na ochranu zvířat proti týrání, je tedy vyhláška města
neplatná a je potřeba ji zrušit.
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Obecně závazná vyhláška č. 3/2020,
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň se na svém zasedání dne 24. 9. 2020 usnesením č. Z20/xx
usneslo vydat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 k trvalému označování psů elektronickým čipem
a vedení evidence jejich chovatelů, ze dne 23. září 2010, a
2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města
Mimoň č. 6/2010 k trvalému označování psů elektronickým čipem a vedení evidence
jejich chovatelů, ze dne 24. února 2011.

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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