OBEC ZÁCHLUMÍ

Obecně závazná vyhláška obce Záchlumí č. 2/2015,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Záchlumí se na svém zasedání dne 7.4.2015 usnesením č. 4/2015
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. a), c) a 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 všech veřejných prostranstvích v obci, kromě pozemků uvedených v článku 2 a
zakreslených v příloze č.1 této vyhlášky, je zákaz volného pobíhání psů bez vodítka a
zákaz výcviku psů.
b) Tento zákaz se nevztahuje na služební psy Policie ČR, vodicí a asistenční psy
s příslušným osvědčením.
c) Fyzická osoba doprovázející psa je povinna dbát na to, aby pes neznečišťoval a
nepoškozoval veřejná prostranství obce, případně je povinna odstranit neprodleně
veškeré nečistoty, a to zejména exkrementy způsobené tímto psem na veřejném
prostranství, včetně prostorů pro volné pobíhání psů.
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

1)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.
3)
Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů.
2)

Čl. 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
1. Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory: pozemky p. č. 289/1, 224/7,
256/8 a 257/1, vše v k. ú. Záchlumí u Stříbra.
2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým
dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
Čl. 3
Kontrola a sankce
Při nedodržování a porušování ustanovení této vyhlášky bude příslušný orgán uplatňovat
sankce a postupovat dle platné právní úpravy 3).

Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

………………………..………………
Šárka Trávníčková
starostka obce

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce 1/2015 , kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství v obci : Zákres veřejných prostranství v obci, na nichž
se uplatňuje regulace dle ust. čl. 2.

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

