
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
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Obec Huštěnovice
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účinnost: 01. 07. 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Huštěnovice

č. 2/2015 ze dne 10. 06. 2015, kterou se stanovují

PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVí V OBCI
HUŠTĚNOVICE

Zastupitelstvo obce Huštěnovice se rozhodlo na svém zasedání dne 10. 06.
2015 usnesením Č. 3/4/2015 na základě § 24 odstavce 2 zákona Č.
246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisu a
podle § 10 písmo a), c), d), § 35 a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějšfch předpisu vydat tuto obecně závaznou
vyhlášku.

Článek 1
Účel úpravy

Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psu na
veřejném prostranství v obci Huštěnovice a stanovují se práva a
povinnosti k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství na území
obce Huštěnovice a k ochraně veřejné zeleně.

Článek 2
Vymezení základních pojmů

1. Veřejným prostranstvím jsou jimi všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, komunikace, veřejná zeleň, parky, hřiště a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru",

2. Vodítko je prostředek uzpůsobeny k vedení psa.
3. Náhubek je prostředek uzpůsobeny k zajištění tlamy (mordy) psa.
4. Volný pohyb psa je situace, kdy pes při pohybu na veřejném

prostranství je pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či
chovatele a není veden na vodítku.

5. Chovatelem je každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo
chová psa nebo psy, a to trvale nebo dočasně.
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Článek 3
Pravidla pro pohyb psů na' veřejném prostranství

1. Na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze Č. 1
obecně závazné vyhlášce je možný pohyb psu pouze na vodítku.

2. Není-Ii osoba, která psa doprovází, schopna vzhledem ke svému
fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa, nebo je-Ii
tato osoba mladší 151et, je povinna použít současně s vodítkem i
náhubek. Použitím náhubku se rozumí upevnit psu náhubek tak, aby
znemožňoval kousnutí.

3. Povinnosti osob doprovázejících psa (psy) dle odstavce 1 a 2 článku
3 se nevztahují na psy vykonávající služební činnosti, na slepecké či
asistenční psy.

4. Osoba, která psa doprovází je povinna zabránit vstupu psa na
veřejná prostranství v obci Huštěnovice, sloužící jako dětská hřiště a
sportoviště.

5. Chovatel je povinen zajistit, aby pes, jehož držení podléhá místnímu
poplatku, byl při pohybu na veřejném prostranství opatřen evidenční
známkou. Chovatel upevní známku na obojek psa tak, aby známka
byla viditelná.

6. Osoba doprovázející psa je povinna zajistit neprodleně odstranění
případného znečištění veřejného prostranství exkrementy způsobené
doprovázeným psem.

Článek 4
Kontrola a sankce

1. Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí Městská
policie Staré Město na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne
26. 9. 2014 mezi obcí Huštěnovice a městem Staré Město.

2. Porušení této obecně závazné vyhlášky bude stíháno jako přestupek-,
pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo o trestný čin.

Článek 5
Zrušující ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška
obce Huštěnovice Č. 1/2015 ze dne 10. 03. 2015, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psu na veřejném prostranství v obci
Huštěnovice a vymezují se prostory pro volné poblhání psu.
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Článek 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška z důvodu naléhavého obecného zájmu
nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

nh.
Aleš Richtr

starosta

(id?J/. I
.............~':'.~ .

Petra Valentová
místo sta rostka

-Vyvěšeno na úřední desce: 1, 7·,t{}f.J 1~7'/íV
OBECN'ÚŘAD

68703 HUŠTěNOVICE
okres Uher.k. Hradliti

Sňato z úřední desky:

Poznámky:
-zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisu
-zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisu
3 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisu

Příloha Č. 1:
1) Grafické zobrazení prostor pro pohyb psu pouze na vodítku dle čI. 3
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