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Obecn !závazná!vyhláka!".!1/2013,
kterou!se!stanovují!pravidla!pro!pohyb!ps#!na!ve$ejných!prostranstvích!v!obci!!
Zastupitelstvo obce Vinary se na svém zasedání dne 11. 9. 2013 usnesením !. 4/18/2013
usneslo na základ" ust. § 24 odst. 2 zákona !. 246/1992 Sb., na ochranu zví#at proti týrání,
ve zn"ní pozd"jích p#edpis$, a v souladu s ust. § 10 písm. c) a d) a § 84 odst. 2) písm. h)
zákona !. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z#ízení), ve zn"ní pozd"jích p#edpis$, vydat tuto
obecn" závaznou vyhláku:
%l.!1
P$edm t!úpravy
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb ps$ na ve#ejném prostranství v obci:
a) na ve#ejných prostranstvích v obci1, vyzna!ených na mapce v p#íloze k této obecn"
závazné vyhláce, je moný pohyb ps$ pouzena vodítku.
b) na ve#ejných prostranstvích v obci, vyzna!ených na mapce v p#íloze k této obecn"
závazné vyhláce, se zakazuje výcvik ps$.
2. Pokud dojde p#i pohybu ps$ na ve#ejném prostranství k zne!it"ní ve#ejného prostranství
psími exkrementy, stanovuje se povinnost neprodlen" je odstranit.
3. Spln"ní povinností stanovených v odst. 1 a 2 zaji%uje fyzická osoba2, která má psa
na ve#ejném prostranství pod kontrolou !i dohledem
%l.2
Záv re"ná!a!p$echodná!ustanovení
1. Volným pohybem ps$ není dot!eno právo výkonu myslivosti3
2. Tato vyhláka se nevztahuje na sluební psy p#i jejich pouití podle zvlátních p#edpis$
dále na psy ur!ené k doprovodu nevidomých osob4

1

§ 34 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjích pøedpisù-veøejným prostranstvím jsou vechna
námìstí, ulice, tritì, chodníky, veøejná zeleò, parky a dalí prostory pøístupné kadému bez omezení, tedy slouící
obecnému uívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
2
Fyzickou osobou se rozumí napø. chovatel psa, jeho vlastník èi doprovázející osoba.
3
§ 14, § 35 odst. 3 zákona è.449/2001 Sb., o myslivosti, ve znìní pozdìjích právních pøedpisù
4
napø. zákon è. 273/2008 Sb. o Policii v ÈR, ve znìní pozdìjích pøedpisù, zákon 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znìní
pozdìjích pøedpisù

3. Poruení povinností stanovených touto obecn" závaznou vyhlákou bude postihováno
dle zákona !. 246/1992 Sb., na ochranu zví#at proti týrání, a podle zákona !. 200/1990Sb.,
o p#estupcích, ve zn"ní pozd"jích p#edpis$5.

%l.!3
Ú"innost
Tato obecn" závazná vyhláka nabývá ú!innosti 15. dnem po dni jejího vyhláení.
.........................................
Ing. t"pánka Holmanová
starostka

Vyv"eno na ú#ední desce dne:12.9.2013

..........................................
pinka Pavel
místostarosta

Sejmuto z ú#ední desky dne: 26.9.2013

P#ílohy: mapky obcí

5

Za poruení povinností stanovených v èl. 1 odst.1 této vyhláky lze udìlit pokutu do výe 50.000,-Kè, za poruení
povinností stanovených v èl. 1 odst. 2 lze udìlit pokutu a 20.000,- Kè.

