OBEC STRADOUŇ
Obecně závazná vyhláška
č. 8/2017,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Stradouň
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Zastupitelstvo obce Stradouň se na svém zasedání dne 24.04.2017 usnesením č. III/2017
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. 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:
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1)

Pro pohyb psů na veřejných prostranstvích1) v obci se stanovuje následující pravidlo:
na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku. Pes musí být
veden na vodítku u nohy fyzické osoby tak, aby se při míjení jiných osob a vedených psů
nebo jiných zvířat nemohl s nimi dostat do kontaktu.

2)

Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

3)

Pravidla a zákazy stanovené v odst. 1 se nevztahují na psy služební a záchranářské při
výkonu služby a záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci
zdravotně postižených osob.

Čl. 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
1) Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory: p. p. č. 679/1
2) Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým
dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
Čl. 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství v obci Stradouň, ze dne 19. 12. 2016.

1)
2)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni
vyhlášení.

Ing. František Říha
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.04.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 10.5.2017
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
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