OBEC LHOTA RAPOTINA
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Lhota Rapotina.
Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina se, na svém 10. zasedání dne 28. května 2012
usnesením č. 10-3, 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 ust. § 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. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů v zastavěné části obce vymezené
platným územním plánem (dále jen zastavěná část obce):
a) Osoba doprovázející psa v zastavěné části obce je povinna mít psa pouze na vodítku
a bez vodítka je povinna ho opatřit náhubkem.
b) Osoba doprovázející psa v zastavěné části obce je povinna zajistit, aby pes byl
vybaven nepřenositelnou evidenční známkou, resp. elektronickým čipem,
které majitel psa obdrží na obecním úřadě podle místa svého trvalého pobytu nebo
sídla.
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje osoba, která má psa
v zastavěné části obce, pod kontrolou či dohledem.
Čl. 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
1. Pro volné pobíhání psů se vymezují pozemky mimo zastavěnou část obce.
2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým
dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
Čl. 3
Místo chovu
Majitelé nemovitostí, kde jsou chováni psi, jsou povinni je držet výhradně
na vlastních pozemcích tak, aby nedocházelo k poškozování jiného soukromého
či veřejného majetku, zabezpečit tyto budovy a pozemky tak, aby bylo účinně bráněno psům
tyto nemovitosti opustit.
Čl. 4
Udržování pořádku
Majitel psa je povinen dbát na to, aby tito neznečišťovali veřejná prostranství. Pokud
se tak stane je povinnost držitele psa tyto nečistoty neprodleně odstranit.
Čl. 5
Sankce.
1.
2.

Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních předpisů.
Porušení povinností uvedených v této obecně závazné vyhlášce může být posuzováno

podle zvláštních předpisů, např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů; zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne ..................

…………...…....…………..
Michal Sedlák, v.r.
starosta

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

………………….......….
Emilie Řezníčková, v.r.
místostarostka

29.5.2012
14.6.2012

Ve stejných termínech souběžně vyvěšeno na elektronické úřední desce umožňující dálkový
přístup.

