Obecně závazná vyhláška obce Vlachovice
č. 2 / 2009
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Vlachovice vydalo dne 20. února 2009 podle § 24 odst. 2 zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle
§ 84 odst. 2 písm. h) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška).

Čl. 1
Základní ustanovení
(1) Touto vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích obce
Vlachovice.
(2) Splnění povinností stanovených touto vyhláškou zajišťuje fyzická osoba, která má psa na
veřejném prostranství pod kontrolou nebo dohledem.
(3) Veřejným prostranstvím se pro potřebu vyhlášky rozumí veřejná prostranství uvedená v §
34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Veřejná prostranství obce Vlachovice jsou vymezena dřívějším předpisem obce1.

Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
(1) Na veřejném prostranství je zakázáno
a) nechat volně pobíhat psy
b) vstupovat se psy na dětská a sportovní hřiště, pískoviště a depozitní místa posypového
materiálu v majetku obce Vlachovice.

1

viz vyhláška obce Vlachovice č. 1/2008 o veřejných prostranstvích obce Vlachovice ze dne 1. 7. 2008

(2) Osoba doprovázející psa je povinna vést psa při pohybu na veřejném prostranství na
vodítku. Psi bojových plemen a všichni kříženci psů těchto plemen musí být při pohybu na
veřejném prostranství na vodítku a s náhubkem. Při shromáždění většího počtu osob
(kulturní, sportovní akce, apod.) je pohyb psů dovolen pouze na vodítku s náhubkem.

Čl. 3
Sankce
(1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle
zvláštních předpisů. 2

Čl. 4
Účinnost
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.

………..……………………
Zdeňka Hrušková
místostarosta obce
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zákon č. 200/1990Sb. o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů

………………………………..
Josef Petr
starosta obce

