
Obec Žatčany

Obecně závazná vyhláška
č.1I2011

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Žatčany se na svém zasedání dne 9.11. 20 II usneslo vydat v souladu
s ustanovením § 10 písmo a), c) a d) zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona Č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška").

Článek 1
Úvodní ustanovení

I) Tato vyhláška za účelem ochrany bezpečnosti, zdraví, majetku a veřejného pořádku stanoví
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostran tví a vymezuje prostory pro volný pohyb psů a
prostory, kde je vstup se p y zakázán.

2) Regulace pohybu psů podle této vyhlášky se týká veřejných prostranství na území obce
vyznačeném v příloze č.I této vyhlášky.

Článek 2
Vymezení pojmů

I) Veřejným prostranstvím jsou náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání na území obce, a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto pro toru".

2) Průvodcem p a se rozumí každý, kdo provází psa staršího 3 měsíců na veřejném prostranství
nebo jinak umožní psu staršímu 3 měsíců pohyb po veřej ném prostranství.

3) Volným pohybem psa se rozumí pohyb p a staršího 3 měsíců na veřejném prostranství bez
vedení psa průvodcem na vodítku, ale pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby
doprovázej ící.

Článek 3
Povinnosti průvodce psa

I) Průvodce psa je povinen na veřejném prostranství vést psa na vodítku, s výj imkou prostor pro
volný pohyb psů vymezených v článku 4 této vyhlášky.

2) O oba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna odstranit znečištění způsobené
psem.

3) Je zakázáno vodit psa či jinak umožnit psu přístup do prostor zahrady mateřské školky a školy,
veřejně přístupných sportovišť, pískovišť a pí kovišť s mobiliářern v zeleni, do prostor
venkovních hracích ploch.

4) Průvodce p a o kohoutkové výšce větší jak 35 cm nebo o váze větší jak 20 kgje povinen psa na
veřejném prostranství zabezpečit náhubkem.

5) Povinnosti uvedené v tomto článku vyhlášky pod body 1,3 a 4 se nevztahují na průvodce psů
zvláštního určení".



Článek 4
Vymezení prostor pro volný pohyb psů

I) Volný pohyb psů je přípu tný pouze na pozemcích parc.č. 4262,4263,4264,4265,4266,4267/1,
4267/2,4268 nacházejících se v kat. území Žatčan.

Článek 5
Sankce

I) Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

edílnou součástí této vyhlášky je Příloha č. 1 - Vyznačení území obce a pozemků nebo částí
pozemků kde je přípustný volný pohyb psů.

Článek 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012

starosta

Vyvěšeno: 12.12.20 I I

Sejmuto:

I) § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů, zákon č.

553/1991 Sb., na psi cvičené na doprovod osob zdravotně či tělesně postižených, zákon č.
449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů



Příloha č. 1 vyhlášky Obce Žatčany
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Vyznačení území obce a pozemků nebo částí pozemků, kde je přípustný volný pohyb psů


