OBEC SVĚTLÍK
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 4/2008
„O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném
prostranství“

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2008
Zastupitelstvo obce Světlík se na svém zasedání dne 21.11. 2008, usnesením
č. 9/2008, usneslo vydat na základě ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10,
písm. a), c), d) a § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
vyhlášku):
Článek 1
Vymezení pojmu
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1. Veřejným prostranstvím – všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnímu užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
(§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů)

2. Zodpovědná osoba – osoba, která má v péči, na starosti, či v daném
okamžiku pod kontrolou zvíře.

Článek 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1 této obecně
závazné vyhlášky je zakázáno volné pobíhání psů bez doprovodu osoby.
Na vymezených veřejných prostranstvích se psi mohou pohybovat pouze
na vodítku a v doprovodu osoby.
2. Při pohybu na veřejných prostranstvích musí být pes, jehož držiteli byla
vydána zdarma při registraci evidenční známka, označen touto evidenční
známkou (evidenční známka je nepřenosná).
3. Pohyb a vstup se psy je zakázán na zařízeních obce sloužících potřebám
veřejnosti, označených příslušným piktogramem „Zákaz vstupu se psy“.

Článek 3
Čistota na veřejném prostranství
V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete
odstraní neprodleně toto znečištění osoba, které má zvíře v dané chvíli ve své
péči.

Článek 4
Závěrečné ustanovení
1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude
posuzováno dle platných právních předpisů (např. zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání).
2. Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na držitele asistenčních psů a psů
bezpečnostních složek při plnění služebních povinností.

Článek 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášením.

…………………………………
Michal Zahorák
starosta obce
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