OBEC ZERNOV
Obecně závazná vyhláška ě.212014,
o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Žernov §e na svém zasedání dne 1 1. září 2014 usnesením č. V|.28.6,
usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 24611992 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. 121l2a00 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

"

čl. 1

Základní pojmy

Pro účelytéto vyhlášky se vymezují některé pojmy:

1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a dalšíprostory přístupné každémubez omezení, tedy s|oužícíobecnému
užíváni,a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1,

2) lntravilán obce

je zastavěná část obce2.

čl. z
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Fyzická osoba3, která vede nebo doprovází psaa na veřejném prostranství v intravilánu
obce je povinna mít psa pod neustálou kontrolou, dohledem, přímým vlivem.5
čI. r
Výjimky
Pravidlo stanovené v Čt, Z se nevztahuje na služebnípsy při jejich použitídle zvláštních
předpisů. Dále se nevztahuje na psy asistenční, vodícía signální psy doprovázející
nevidomé nebo tělesně postižené osoby, psy se složenou zkouškou canisterapeutického
psa.
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§ 34 zákona č. 12Bl2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů.
§ 58 zákona č. 18312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších přepisů,
Fyzickou osobou se rozumi např, chovatel psa, jeho vlastník, držitel či doprovázejícíosoba.

Pohyb psú na veřejných prostranstvích je možný pouze pod neustáIým dohledem a přímým
vlivem fyzické osoby doprovázející psa z důvodu, aby nedošlo k případnému napadení osob, zvěře,
poškození majetku. Problematiku upravují rovněž zvláštní právní předpisy, např. občanský zákoník.
Odchyt toulavých a opuštěných zvířat řeší např, § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péčia o
změně některých souvisejících zákonů (veterinárnízákon), ve znění pozdějších předpisů.
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čl, a
Učinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dnijejího vyhlášení.
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Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 14. záři 2O14
Ve stejnérn termínu zveřeiněno v elektronické podobě umožňujícídálkový přístup.
Sejmuto z úřední desky obecniho úřadu dne:

