Obecně závazná vyhláška
obce Pustá Kamenice
č. 1/2009,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Pustá Kamenice
Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice se na svém zasedání dne 21. října 2009 usneslo vydat na
základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 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. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
Na veřejných prostranstvích v obci, je možný pohyb psů pouze na vodítku nebo na vodítku
a s náhubkem.
2. Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby a
záchranných prací, na psy speciálně vycvičené jako průvodce zdravotně postižených osob
a na lovecké psy při výkonu práva myslivosti za podmínek stanovených zvláštními
právními předpisy.
3. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

1)
2)

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

Čl. 2
Veřejné prostranství
Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace :
pozemní komunikace (silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace) těchto
parcelních čísel: 9003, 1313/1, 271/3, 274, 1313/2, 1322, 1243, 1314/1, 1276/2, 1132/4,
1132/3, 1132/5, 313/5, 1313/4, 1253/1, 1327, 1302, 1316/5, 340/6, 176/3, 176/4, 1256/1,
21/3, 1316/1, 1316/2, 1316/3, 163/2, 1263, 1317/3, 1317/4, 1318/2, 1317/1, 1270,
1274,1319/1, 1322/1,
hřiště TJ: 1331,
hřiště SDH: 1197/1, 1193/4, 1154/3, 1193/5,
prostranství mezi hřbitovy: 1132/2, 221/4,
prostranství u Kulturního domu: 38, 1703,
pozemek u točny autobusů: 36.

Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2010.

..……………….
Vlasta Kynclová
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.10.2009
Sejmuto z úřední desky dne: 9.11.2009

..………………
Miroslav Myška
starosta

