OBEC VODRANTY
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Vodranty

Zastupitelstvo obce Vodranty se na svém zasedání dne 11.10.2012 usnesením č. 75/2012
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. 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 veřejných prostranstvích v obci, vyznačených červeně v příloze k této obecně
závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku,
b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených červeně v příloze k této obecně
závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů,
c) na veřejných prostranstvích mimo zastavěné území obce, označeno zeleně v příloze
k této obecně závazné vyhlášce, je vymezen prostor pro volné pobíhání psů.
(2) Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba2), která má psa
na veřejném prostranství pod nepřetržitou kontrolou či dohledem tak, aby nedošlo ke
střetu psa s jinou osobou, zvířetem či ke vzniku jiné škody.
(3) Ustanovení odst. 1) se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby a
záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených
osob.

Čl. 2
Veřejný pořádek a udržování čistoty
(1) Znečistí-li pes veřejné prostranství v zastavěném území obce exkrementy (výkaly), je
doprovázející osoba povinna toto znečištění neprodleně odstranit.

1)
2)

§ 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.

Čl. 3
Sankce
(1) Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních předpisů3).

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2013.

…………….
Radek Šťastný
místostarosta

………………
Ilona Vavřičková
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:

9. listopadu 2012

Sejmuto z úřední desky dne:

27. listopadu 2012

3)

§46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v obci Vodranty

výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle ust.
čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) této obecně závazné vyhlášky obce
výčet veřejných prostranství, kde je umožněn volný pohyb psů dle ust. čl. 1
odst. 1 písm. c) této obecně závazné vyhlášky obce

