OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE
NĚMČIČKY č. 2/2007,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Němčičky a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů
Zastupitelstvo Obce Němčičky se na svém zasedání dne 20. června 2007
usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §
10 písm. a), písm. d) 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
Úvodní ustanovení
Účelem této obecně závazné vyhlášky je upravit pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství.
Čl. 2
Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství
(1) Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň,
parky, hřiště, pískoviště, parkoviště a další prostory v intravilánu obce přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.
(2) Povinnosti osoby provázející psa při pohybu na veřejném prostranství:
a) psa staršího 3 měsíců opatřit evidenční známkou a při pohybu na veřejném
prostranství touto známkou viditelně označit;
b) vodit psa na veřejných prostranstvích vždy na vodítku a je-li vodítko delší než 3 m
pak i s nasazeným náhubkem tak, aby pes neobtěžoval jiné osoby a zvířata,
neohrožoval jejich zdraví, životy nebo majetek;
(3) Na veřejném prostranství je zakázáno:
a) nechat psy volně pobíhat,
b) vodit psy nebo je přenášet na dětská hřiště a pískoviště, koupaliště, sportovní
hřiště a stadiony, hřbitovy a na všechna místa opatřená upozorněním na zákaz
vodění psů.
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(4) Volné pobíhání je možné na pozemku u rybníka a ČOV, parc. č. 2182/2,
k. ú. Němčičky. Volné pobíhání psů na tomto pozemku je možné pouze pod
neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
Čl. 3
Sankce
Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude
postihováno podle platných právních předpisů1).
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou se vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce
Němčičky č. 1/2007, o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyvěšení.

Petr Slezák
starosta obce Němčičky

………………………………………………

Ing. Eliška Kopřivová
místostarostka

………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------1) např.:
§ 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů umožňuje uložení
pokuty až do výše 30 000 Kč
§ 6 ve spojení s § 28 zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání ve znění pozdějších
předpisů umožňuje uložení pokuty až do výše 20 000 Kč

Vyvěšeno dne:
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Sejmuto dne:

