OBEC DOLNÍ KRALOVICE
Obecně závazná vyhláška
obce Dolní Kralovice
č. 2/2008,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Dolní Kralovice
Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2008 usneslo vydat na základě
ust. § 24odst. 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 zařízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Č1. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejné, prostranství1) v obci :
a) se na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce v příloze k této obecně
závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku a dále za podmínky, že tito
psi budou rovněž opatřeni zavěšenou identifikační známkou psa, kterou vydá obecní
úřad,
b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce v příloze k této obecně
závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů.
c) na veřejných prostranstvích se zvýšeným pohybem osob (vyznačených na mapce v
příloze č. 1-5 této OZV) se zakazuje vstup se psy.
1. Splnění povinností stanovených odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném
prostranství pod kontrolou či dohledem.

Č1. 2
Závěrečná ustanovení
1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice
č. 2/2001 o čistotě a veřejném pořádku.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009
Josef Dvořák v.r.
místostarosta

Antonín Bašta v.r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne : 27.10.2008
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne : 22.12.2008
1)
2)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů.
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Dolní Kralovice č.2/2008, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dolní Kralovice.
Výčet veřejných prostranství v obci, v nichž se uplatňuje regulace dle ust. čl. 1 písm. a) a b) obecně
závazné vyhlášky obce
1.
2.
3.
4.
5.

Dolní Kralovice
Vraždovy Lhotice
Martinice
Zahrádčice
Střítež

