OBEC VELKÁ NAD VELIČKOU
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,
O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zajištění čistoty
veřejných prostranství při chovu a držení psů v obci

Zastupitelstvo Obce Velká nad Veličkou se na svém zasedání dne 27. 3.
2013 usnesením č. 7.) usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 10 písm. a), c) a 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 vyhláška)
Čl. 1
Obecná ustanovení

Účelem této obesně závazné vyhlášky je zajistit veřejný pořádek, ochranu
bezpečnosti, zdravá a majetku a zajistit čistotu veřejného prostranství.
Čl. 2
Vymezení pojmů

1. Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí všechna
náměstí, ulice, 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]
2. Osobou doprovázející psa se pro účely této vyhlášky rozumí osoba,
která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem, např.
chovatel psa, jeho vlastník či držitel, osoba mající psa v péči.
Čl. 3
Pohyb psů

1. Na veřejných prostranstvích vymezených pozemky jmenovitě
uvedených v příloze č. 1 a graficky vyznačených na mapě v příloze č. 2 je
možný pohyb psů pouze na vodítku nebo volně s náhubkem pod dozorem
a kontrolou osoby doprovázející psa.
2. Volné pobíhání a výcvik psů je možný na veřejných prostranstvích
mimo zastavěné území obce.
3. Volné pobíhání a výcvik psů v prostorech uvedených v odst. 2 jsou
možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby
doprovázející psa.
4. Zakazuje se vstup se psem na zařízení obce sloužící potřebám
veřejnosti a to na stadion TJ Kordárna, dětská hřiště, školní hřiště, objektu
a areálu mateřské školy a objektu a areálu základní školy a objektů
sportovní haly a kulturního domu.
Čl. 4
Čistota veřejných prostranství

Osoba doprovázející psa je povinna neprodleně odstranit znečištění
veřejného prostranství způsobené psem.
Čl. 5
Sankce

Porušení této vyhlášky lze postihovat podle obecně závazných právních
předpisů.

Čl. 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013.

..................................
Radek Spazier
místostarosta

..........................................
Ing. Jiří Pšurný
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. března 2013
Sejmuto z úřední desky dne: 13. dubna 2013

[1] §34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

