
Obec JIVINA, okres Mladá Boleslav

Obecně závazná vyhláška

obce Jivina č. 3/2011,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

Zastupitelstvo obce Jivina se na svém zasedání dne 30. března 2011 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

Úvodní ustanovení

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se:

a) v souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci
Jivina  se  stanovují  touto  obecně  závaznou  vyhláškou  opatření,  jejichž  účelem  je
zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v obci, zdraví a bezpečnosti osob a
majetku

b) stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

c) stanovují  práva  a povinnosti  k  zajištění  udržování  čistoty  veřejných prostranství  na
území obce a k ochraně veřejné zeleně.

 

Čl. 2

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství  v obci:

a) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce, vyznačených na mapce v
příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky, je možný pohyb psů pouze na vodítku a
v případě, že osobou doprovázející psa je osoba nezletilá, musí mít pes nasazen
náhubek

b) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce, vyznačených na mapce v
příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky, se zakazuje výcvik psů

c) při  pohybu na ostatních veřejných prostranstvích (neuvedených v písm. a/  a b/)
musí být pes pod neustálým dohledem a vlivem osoby doprovázející psa

d) zakazuje se  vstupovat  se  psy a vodit  psy na dětská pískoviště  a hřiště  v  obci,
vyznačená na mapce v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

2) Za splnění povinností stanovených v odst. 1) odpovídá osoba doprovázející psa, popř.
chovatel  psa.

3) Osoba  uvedená  v  odst.  2)  je  povinna  zajistit  neprodleně  odstranění  případného
znečištění veřejného prostranství exkrementy způsobeného doprovázeným psem.

4) Ustanovení odst. 1) se nevztahuje na psy služební  a záchranářské při výkonu služby a
záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených
osob.



5) Ustanovení  odst.  1)  se  nevztahuje  na lovecké psy   při  výkonu práva myslivosti  ve
smyslu zvláštních právních předpisů .

 

Čl. 3

Společná a závěrečná ustanovení

1) Jednotlivá ustanovení této obecně závazné vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických
a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, jež mají v případě, že je
tato obecně závazná vyhláška stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost.

2) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje podle
zvláštních právních předpisů.

3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

 

 

Čl. 4

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Jivina č.2/2011 , kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství.

 

Tomáš Pytloun Ing. Vladimír Eichler

    starosta   místostarosta obce

 

 

 

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Jivina1, kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství.

Mapa veřejných prostranství, na nichž je možný pohyb psů pouze na vodítku a na nichž se
zakazuje výcvik psů.


