OBEC Svojetice
Obecně závazná vyhláška č.1/2013,
kterou se určují některé podmínky pro chov a pohyb psů
Zastupitelstvo Obce Svojetice se na svém zasedání dne 2.5.2013 usnesením č.2013-05041 usneslo vydat dle §24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb. o ochraně zvířat proti týrání, v
platném znění, dle §10 písm. a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném znění tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Působnost obecně závazné vyhlášky
Tato vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1 a je závazná
pro území obce Svojetice.

Čl. 2
Základní pojmy a ustanovení
1. Za psa v rozsahu této vyhlášky odpovídá vlastník psa, neprokáže-li, že v době
porušení vyhlášky předal psa jiné způsobilé fyzické osobě. Není-li možno určit
vlastníka psa, odpovídá za psa dle této vyhlášky průvodce psa.
2. Průvodcem (doprovodem) psa se rozumí fyzická osoba, která na veřejném prostranství
psa doprovází.
3. Psem ovládaným průvodcem se rozumí pes, kterému je průvodce (doprovod)
v každém okamžiku schopen akustickým, mechanickým či jiným prostředkem
zabránit, aby obtěžoval, ohrožoval či způsobil újmu jiným osobám nebo zvířatům.
4. Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa bez vedení na vodítku průvodcem
(doprovodem).

Čl. 3
Pohyb psů na veřejných prostranstvích
1. Pohyb psů na dětských hřištích, na veřejně přístupných sportovištích a v areálech
mateřské školy, základní školy, školského zařízení pro zájmové vzdělávání a zařízení
školního stravování je zakázán. Toto ustanovení se nevztahuje na psy služební a
záchranářské při výkonu služby a záchranných prací, na psy speciálně vycvičené jako
průvodci zdravotně postižených osob.
2. Na všech veřejných prostranstvích, která leží mimo zastavěné a zastavitelné území
obce tak, jak je vymezeno platným územním plánem, a na kterých není pohyb psů
zakázán odst. 1 tohoto článku, je povoleno volné pobíhání psů s tím, že pes musí být
ovládán průvodcem.
3. Na všech veřejných prostranstvích, která leží v zastavěném a zastavitelném území
obce tak, jak je vymezeno platným územním plánem, a na kterých není pohyb psů
zakázán odst. 1 tohoto článku, je povolen pohyb psů na vodítku s tím, že pes musí být
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ovládán průvodcem. Toto ustanovení se nevztahuje na psy služební a záchranářské při
výkonu služby a záchranných prací.

Čl. 4
Odstraňování psích exkrementů
Zanechá-li pes exkrement na veřejném prostranství, je průvodce psa povinen tento
exkrement okamžitě odstranit.

Čl. 5
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek dle
platných zákonů2, nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů, nebo
trestní čin.

Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího
vyhlášení.

……………………….

…………………………..

Ing. Milan Hruban

Mgr. Martina Vedralová

místostarosta obce

starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.5.2013
Sejmuto z úřední desky dne: 30.5.2013
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