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kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
a vymez~je prostor pro volné pobíhání psů

Zastupitelstvo
. 24

Obce Vševi1y

vydává

prostranství

dne 2. září 2005 ustanovení

odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu

zvířat proti týrání,

ve zně~

pozdějšic:l předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm.a/,
dl e § 84 odst.2 písmo íl zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zVí_
:G'enílve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku •

Článe'k 1
Základní ust8navení
1. Cílem této vyhlášky

je zabezpečit

veřejný

pořádek

stanovením

pravid~l

ro sů na vereJnem
~ . ,
pro po 11:y b psu
pros t rans t'Vl II a vymezením prostoru
vo Lné pobíhámj3 psů na katastrálním území Obce Vševily.

2. ~ato p~avidla

se nevztahují na držitele slepec~rch
vaných Policií CR a Armádou ČR při výkonu s Luž by ,

). ťato vyh1áš~a nefe§í povipnost~ chovatel~
a jiných zvláštních právních předpis~.

pro pohyb ps~ na veřejném

1. Pes musí být veden na vodítku
která se nacházejí

vyplývající

z veterinárních

prostranství

na všech veřejných

v zastavěném

2. Při vedení psa nezletilou

psÓ, ps~ použí-

2

Článek
Pravidla

pro

prostranstvích,

území obce a integrovaných

částech.

osobou, musí být pes opat.řen ochranným

košíkem lnáhubkem/.

3. Zakazuje se vstup se psy na zatravněné plochy na návsi, včetně
dětského

hřiště u bodovy OÚ •

.4. Pro volný pohyb psů se vymezují prostory rnlmo zastavěné
a integFovaných

částí.

5. Při pohybu na veřejném

prostranství

k~erou vyáá zdarma poplatníkům
.
t!./
v,lnnost
•

II

§ 34 zákona

'zemi obce

musí být pes opatřen známkou,

obecní úřad v rámci ohlašovací

o obcích

21 platná obecně závazná vyhláška Obce Vševily, o poplatku ze psů

po-

Clánek 3
Kontrola a sa~~ce
1. Kontrola dodržování pravidel stanovených touto vyhláškou
váděna pracovníky obecního úřadu. nebo jinými pověřenými

Je propracovníky

Obce Vševily.
2. Porušování

této vyhlášky

bude posuzováno

jako přestupek,

nepůjďe-li

o jiný správní delikt.
~lánek 4
Závěrečná ustanovení
1. Tato vyhláška

byla vydána usnese-ním zastupitelstva

ze dne 2. září 2005 a nabývá účinnosti
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SMato

Schváleno :
Nabylo platnosti
Nabylo účinnosti

dnem 17. září 2005 •
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Karel Daniel
starosta

místostarosta

V,yvěšeno

Obce Vševily

18.9.2005
5.10.2005

2.9.2005
3.9.2005
17.9.2005

