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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.2/2012,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v
obci
Zastupitelstvo obce Černava se na svém zasedání ze dne 28.6.2011, usnesení č.5 usneslo vydat na
základě ust. § 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
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Na veřejně přístupných místech v zastavěné části obce je zakázáno volné pobíhání psů.
Volným pobíháním psů se rozumí takový pohyb psa, při kterém pes není pevně spojen (např.
vodítkem, přímým držením za obojek apod.) s osobou, která ho doprovází.
Na uvedených místech je chovatel psa, jeho vlastník nebo doprovázející osoba povinna mít
psa po celou dobu jeho pobytu pod účinnou kontrolou na vodítku a vést jej tak, aby
nedocházelo ke střetu s jinou osobou nebo zvířetem. Pokud je pes bez vodítka, měl by mít
alespoň náhubek (košík).
2. Pro volný pohyb psů je vyhrazen pozemek p.p.č 248/1 k.ú. Černava, viz příloha. Pes musí
být pod neustálým dohledem chovatele psa, jeho vlastníka nebo doprovázející osoby, tak aby
nemohl zapříčinit žádnou škodu či újmu na zdraví.
3. Z důvodu potřeby identifikace psa při případném pokousání, kdy je nutno neprodleně
prostřednictvím vlastníka psa ověřit možnost přenosu vztekliny, je zakázáno, aby se na
veřejně přístupných místech v obci nacházeli neoznačení psi.
4. Osoba doprovázející psa je povinna neprodleně odstranit psem způsobenou nečistotu
(exkrementy apod.) na veřejně přístupných místech na území obce.
5. Je zakázáno vstupovat se psy nebo je vpouštět na dětské hřiště a sportoviště.
6. Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na držitele, jejichž pes má slepecký výcvik a plní
povinnosti, ke kterým je vycvičen (tzv. asistenční pes), na příslušníky Policie ČR, kteří
používají psy při výkonu služby.
7. Pokud držitel psa poruší ustanovení, uvedená v bodě 1., vystavuje se tím sankcím dle § 47
zákona č. 220/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tím není dotčena jeho
povinnost k náhradě případných škod dle § 415 a § 420 zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 17.10.2012 a ruší vyhlášku 1/2011 dnem
účinnosti.
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