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Obecně závazná lyhtáška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
Obec Valeč, Náměstí II9,364 55 Valeě

účinnostod:
zrušena dne:

Obecně zóvaznd vy_hltíška
, OBCE VALEC
o pravidlech pro

,"{r( K/*r"r"inem

prostranství

Zastupitelstvo Obce Valeč svým usnesením č. 1l7l12 Zastupitelsfua obce ze dne 5.3,2012 vydává v
souladu s ustanovením § 10 písm. c) a d) zákona ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní zíizení),ve znění
pozdějšich předpisů, a v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona é. 246l 1992 Sb., na ochranu zvířat
proti {ýrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dálejen,,vyhláška").

Clánek 1
úvodníustanovení
Tato vyhláška za účelemochrany bezpečnosti, zdraví, majetku a veřejného pořádku stanoví pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volný pohyb psů a prostory, kde je
vstup psů zakázán.

z
Vymezení pojmů
čtánet<

(l)
(2)
(3)

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a
dalšíprostory přístupnékaždémubez omezení, tedy sloužícíobecnému uživání,a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostorul).
Průvodcem psa se rozumí každý, kdo provází psa staršího3 měsícůna veřejném prostranství
nebo jinak umožnípsu staršímu 3 měsíců pohyb po veřejném prostranství.
Volným pohybem psa se rozumí pohyb psa staršího 3 měsícůna veřejném prostranství bez
vedení psa průvodcem na vodítku.

čtánet< 3

Povinnosti průvodce psa

(1)
(2)
(3)

Průvodce psa je povinen na veřejném prostranství vést psa na vodítku, svýjimkou prostor pro
volný pohyb psů vymezených v článku 4 této vyhIášky, a současně zabezpečit psa tak, aby pes
neohrožoval okolí pokousáním, např. nasazením náhubku.
Je zakíaán volný pohyb psa na veřejném prostranství, svýjimkou prostor pro volný pohyb psů
vymezených v článku 4 této vyhlášky.
Povinnosti uvedené v tomto ělánku vyhlášky se nevztahují na průvodce psů zvláštního určení2),

Clánek 4
Vymezení prostor pro volný pohyb psů
Volný pohyb psů je přípustný pouze na pozemku p.č.2/11 (louka u hřiště v Obci Valeó v kat.
ízemívaleč, obec valeč.
(2) Prostor vymezený pro volný pohyb psů je v terénu označen viditelnou tabulí s nápisem
(1)

,,Vymezený prostor pro volné pobíhání psů".

čHnet< S

kontrola

,
(1)
(2)

a sankce

Kontrolu dodržování povinností stanovených touto vyhláškou provádějí pracovníci Obecního
úřadu obce valeč.
Porušenípovinností stanovených touto vyhláškou bude postihovánojako přestupek podle zákona
ě.20011990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějšíchpředpisů, nepůjde-li o trestný ěin.

Clánek 6
ustanovení závérečná a zrušovací

(l)

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška Obce Valeč ě. 412007, která nabyla
účinnostidnem L2.2007, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.
z
Účinnost
čtánet<

Tato vyhl

nabyxá účinnostidnem 5.3.2012
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1)

2)

§ 34 zakona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zíizeni), ve znění pozdějších předpisů
např. zákon č. 4491200I Sb., o myslivosti, ve znění pozdějšíchpředpisů, zákon č. 28311991 Sb., o Policii Ceské
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon é. 55311991r Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, _zákon
č. l24llgg2 Sb,, o vojensŘé poiicii,-ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 2l9llggg Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění pozdějších předpisů

Příloha - k Obecn é závazné vyhlášce č.512012
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Pozemek určený pro volný pohyb psů - p.p.č. 2111 v k.ú. Valeč v Čechách

