
OBEC BEZKOV

Obecně závazná vyhláška obce Bezkov č. 3/2015,

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
na veřejných prostranstvích a pravidla pro pohyb psů na veřejných

prostranstvích

 

Zastupitelstvo obce Bezkov se na svém zasedání dne 10.12.2015 usnesením č. 11/2015
usneslo vydat  na základě ustanovení  § 10 písm. a)  a ustanovení  § 84 odst.  2 písm. h)
zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

1. Cílem této  obecně  závazné  vyhlášky  (dále  jen  „vyhláška“)  je  stanovení  opatření,
směřujících k ochraně veřejného pořádku, bezpečnosti, zdraví a majetku osob před
volně se pohybujícími psy. 

2. Předmětem této  vyhlášky  je  regulace  činností,  které  by  mohly  narušit  veřejný
pořádek, bezpečnost, zdraví a majetek osob, zejména stanovení pravidel pro pohyb
psů na veřejných prostranstvích.    

Čl. 2
Vymezení základních pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) chovatelem -  každá právnická nebo fyzická osoba,  která drží  psa,  trvale nebo
dočasně, 

b) veřejným  prostranstvím  -  všechna  náměstí,  ulice,  tržiště,  chodníky,  veřejná
zeleň,  parky  a  další  prostory  přístupné  každému  bez  omezení,  tedy  sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru,1)

c) volným pobíháním psa –  pohyb psa bez vodítka nebo náhubku na veřejném
prostranství, 

d) osoba  doprovázející  psa –  každá  osoba,  která  psa  doprovází  na  veřejném
prostranství a má jej pod kontrolou, dohledem a přímým vlivem, bez ohledu na
právní vztah k tomuto psu.

Čl. 3
Povinnosti chovatele a osoby doprovázející psa na veřejných prostranstvích

1. Chovatel je povinen zabezpečit objekt, ve kterém psa chová tak, aby zabránil jeho
úniku na veřejné prostranství a volnému pobíhání.

2. Chovatel  a  osoba  doprovázející  psa  jsou  povinni  zajistit  dodržování  pravidel
uvedených v čl. 4 a 5.



Čl. 4
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 

Na veřejných  prostranstvích  obce  Bezkov  je  možný  pohyb  psů  pouze  na  vodítku  nebo
s náhubkem, a to pod kontrolou, dohledem a přímým vlivem chovatele nebo osoby, která psa
doprovází tak, aby tato osoba byla schopna zabránit újmě na zdraví nebo cizím majetku,
způsobené doprovázeným psem.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

1. Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití podle
            zvláštních právních předpisů2) a dále na psy, určené k doprovodu nevidomých osob.

2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

    

............................. ......................................

  Václav Vybíral    Jiří Tunka
   místostarosta   starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

-----------------------
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) Např. zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb.,
   o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.


