OBEC Viničné Šumice
Obecně závazná vyhláška
obce Viničné Šumice
č. 1/2009,
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a další opatření
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty v obci
Zastupitelstvo obce Viničné Šumice se na svém zasedání dne 19.1.2009 usneslo vydat na
základě § 24, odst. 2, zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, a na základě § 10, písm. a) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84, odst. 2), písm. h), téhož zákona, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Účel vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška upravuje :
a) pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
b) povinnosti chovatelů zvířat a dalších osob v souvislosti se zajištěním místních
záležitostí veřejného pořádku, čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
jakož i ochrany životního prostředí, veřejné zeleně a zařízení obce sloužících
potřebám veřejnosti
Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů :
a) na veřejných prostranstvích1 v obci lze psa vodit jen na vodítku nebo s náhubkem
nebo na vodítku a s náhubkem
b) zakazuje se vodit psy
-

na školní a dětská hřiště

-

na pískoviště

-

do sportovních areálů v obci

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba2, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem, čímž se rozumí situace, kdy má
uvedená osoba psa pod přímým vlivem a je schopna jej efektivně ovládat.
3. Pravidlo stanovené v odst. 1 se nezvtahuje na zdravotně potižené osoby, kterým pes
slouží jako průvodce nebo jako pomocník, pohybují-li se na invalidním vozíku.
Čl. 3
1

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
2

Fyzickou osobou se rozumí chovatel psa, vlastník nebo držitel psa či osoba, která psa doprovází

Povinnosti chovatelů zvířat a dalších osob
1. Každý je povinen učinit opatření proti úniku zvířete ze zájmového chovu1. Pokud dojde
v důsledku úniku zvířete ze zájmového chovu nebo úniku hospodářského zvířete ke
znečištění veřejného prostranství, je chovatel 2 povinen znečištění odstranit.
2. Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna odstranit znečištění
způsobené psem. Psí exkrementy lze odkládat spolu s ostatním směsným komunálním
odpadem do popelnic nebo odpadkových košů.
3. Chovatel je povinen dbát na to, aby občany v obytných domech neobtěžoval zápachem
pocházejícím z chovu zvířat.
4. Chovatel psa je povinen dbát na to, aby jeho pes neobtěžoval občany v obytných domech
zejména v době nočního klidu, tj. v době od 22. hodiny do 6. hodiny ranní, hlasitým
štěkotem.
5. Každý, kdo zjistí pohyb toulavého nebo opuštěného zvířete po obci, je povinen tuto
skutečnost bezodkladně nahlásit obecnímu úřadu. V zájmu chovatele je, aby obecnímu
úřadu bezodkladně ohlásil ztrátu svého zvířete.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o podmínkách chovu zvířat na území obce
Viničné Šumice.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2009.

….....................……….
Ing. Vladimír Koláček
místostarosta

………………
Petr Kříž
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

1

Zvířetem v zájmovém chovu se rozumí zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to
buď chované v prostorách k tomu určených nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti
nebo osobní spotřebě
2
Chovatelem se pro účely této vyhlášky rozumí osoba uvedená v § 3 písm.a) zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jakož i vlastník nebo držitel zvířete v zájmovém chovu

