OBEC ŽELEZNÉ
Obecně závazná vyhláška
obce Železné
č. 1/2019,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Železné
Zastupitelstvo obce Železné se na svém zasedání dne 24. 4. 2019 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 § 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 (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, s cílem
přispět k ochraně bezpečnosti, zdraví a majetku při pohybu psů na veřejných prostranstvích,
a s ohledem na požadavky ochrany zvířat proti týrání, stanoví pravidla pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích na území obce Železné.
(2) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 1
Článek 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
(1) Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa na vodítku
a bez vodítka je povinna opatřit psa náhubkem.
(2) Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa pod neustálým
dohledem a přímým vlivem.
(3) Pokud osoba doprovázející psa na veřejném prostranství není schopna vzhledem
ke svému fyzickému stavu či zdatnosti zajistit bezpečnou ovladatelnost psa pomocí vodítka,
je povinna použít současně s vodítkem náhubek. Použitím náhubku se rozumí upevnění
náhubku psovi tak, aby znemožňoval kousnutí.
(4) Držitel psa s pobytem v obci Železné, který doprovází psa na veřejném prostranství, je
povinen zajistit, aby pes byl vybaven identifikační známkou s kontaktem na majitele nebo
veterináře.
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§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Článek 3
Společná ustanovení
(1) Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti uložené držitelům psů zvláštními
předpisy. 2
(2) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na psy bezpečnostních složek při provádění
zásahu a dále na vodicí, signální a asistenční psy při výkonu jejich pracovní činnosti.
(3) Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů.
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Článek 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení.

…………………………………

………………………

Mgr. Miroslava Humpolíková
místostarostka

Irena Záluská
místostarostka

……………………….
Radomír Pavlíček
starosta obce

Datum vyvěšení na úřední desce:
Datum sejmutí z úřední desky:
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například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých ustanovení
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
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zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení)

