OBEC OČIHOV
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2010,
pravidla pro pohyb psů na veřejném

kterou se stanovují

prostranství

v obci

Zastupitelstvo obce Očihov e na svém zasedání dne 26.5.2010 usneslo vydat na základě
ust. § 2-1od t. 2 zákona Č. 246/1992 Sb., na ochranu zvlrat proti týrání, ve znění pozdějších
piedpisu, a v souladu s ust. § 10 písmo d), § 35 a § 84 odst. 2) písmo h) zákona Č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zrizenl), ve znění pozdějších piedpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČI. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství) v obci:
a) na veřejných pro transtvích v obci, vyznačených na mapkách v příloze Č. 1 a 2 k této
obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb p pouze na vodítku;
ů

b) na veřej ných prostranstvích v obci, vyznačených na mapkách v příloze
ob cně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů;
c)

2.
3.

1 a 2 k této

pes musí být veden tak, aby nedošlo k obtěžování jiné osoby či zvířete;

d) opatřit psa náhubkem při pohybu na veřejném prostranství
v případě, že se jedná o agresivního a špatně ovladatelného psa;
e)

Č.

chovatel je povinen učinit opatření nezbytná k zamezení
prostranství.

je povinností

vždy

úniku psa na veřejné

eodstranění znečištění veřejného prostranství psími exkrementy je přestupkern ".
Splnění povinností stanovených v odst. 1 písmo a) až d) a odst. 2 zajišťuje fyzická osoba,
která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohl dem ".
ČI. 2
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Č. 2/2005 kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na
veřejném pro tranství v Očihově, ze dne 21.2.2005.
ČI. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
....
Zdeněk Brani

..... ~

v

rnístostarosta

k

Vladimír Šeda
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.05.201
Sejmuto z úřední desky dne:12.06.2010
I)

§ 34 zákona

2)

S 47 odst. I písmo d) zákona

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
;) např. chovatel psa. jeho vlastník či doprovázej ící osoba
Č.

