Obec Vedrovice
Obecně závazná vyhláška
obce Vedrovice
č. 1/2015,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Vedrovice
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Zastupitelstvo obce Vedrovice se na svém zasedání dne 21. ledna 2015 usneslo vydat
na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 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:

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška, (dále jen vyhláška):
1.

stanoví pravidla:
•

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,

•

k ochraně životního prostředí

•

k zajištění udržování čistoty a veřejného pořádku na veřejném prostranství,
místech veřejně přístupných, veřejně prospěšném zařízení a veřejné zeleni

2.

nevztahuje se na honební pozemky, kde se uplatňování práv a povinností osoby
doprovázející psa řídí zvláštním zákonem.

Článek 2
Základní pojmy
Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň, parkové úpravy
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Vlastníkem psa je fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem psa.
Doprovázející osoba je vlastník psa, pokud v daném čase psa doprovází nebo osoby,
které tak činí s jeho souhlasem.

1

Volné pobíhání psa je volný pohyb psa bez přímého dohledu vlastníka nebo
doprovázející osoby.
Veřejným pořádkem je souhrn pravidel chování na veřejnosti, vycházející z právních
norem i norem morálních a společenských, jejichž zachování je podle obecného přesvědčení
v určitém místě a čase nutnou podmínkou spořádaného společenského soužití.
Místem veřejně přístupným je každé místo, kam má přístup více lidí, přičemž nemusí
být bez omezení přístupné komukoliv a kdykoliv, stačí, je-li přístupné např. během provozní
doby (restaurace, obchody, kulturní a sportovní zařízení atd.)
Veřejně prospěšná zařízení jsou zařízení veřejně přístupná, určená pro veřejné použití
ke konkrétnímu účelu, zejména autobusové zastávky, telefonní budky atd.
Veřejnou zelení jsou travnaté plochy, které jsou přístupné každému bez omezení,
včetně těch ploch, které byly původně jako travnaté plochy určeny a u nichž došlo k jejich
částečnému nebo úplnému zničení. Dále plochy zatravněné i nezatravněné půdy nacházející
se pod stromy a keři rostoucími jednotlivě i ve skupinách. Jedná se zejména o parky, sady,
uliční zeleň, remízky, trávníky, stromořadí, jednotlivě rostoucí stromy a keře, květinové
výsadby, mobilní zeleň.

Článek 3
Pohyb psů
Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa na vodítku a bez
vodítka je povinna ho opatřit náhubkem.
Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa pod neustálým
dohledem a přímým vlivem tak, aby neobtěžoval jiné osoby, neohrožoval jejich zdraví nebo
majetek. Užitím náhubku nebo vodítka není dotčena odpovědnost majitele psa, případně jeho
průvodce, za škodu na zdraví nebo majetku způsobenou psem.
Doprovázející osoba je povinna neprodleně odstranit znečištění způsobené psem
na veřejných prostranstvích a místech veřejně přístupných.

Článek 4
Volný pohyb psů
Příloha 1 této vyhlášky vymezuje prostory označené, na kterých se psi mohou
pohybovat volně bez vodítka a bez náhubku.
Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v čl. 4 odst. 1 je možné pouze pod
neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
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Článek 5
Sankce
Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních předpisů.

Článek 6
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Vedrovice
č. 7/2007 o pohybu psů v obci Vedrovice ze dne ………..

Článek 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení,
tj. 6. 2. 2015.
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

21. 01. 2015!

!
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

06. 02. 2015!

!
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup

……………………………..
Richard Janderka
starosta

……………………………..
Bc. Petr Záviška
místostarosta

Počet příloh: 1
Příloha 1: Mapka s vyznačenými prostory, na kterých se psi mohou pohybovat volně bez
vodítka a bez náhubku
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Příloha 1
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