OBEC VLCKOVA

ZASTUP|TELSTVO OBCE VLČKOVÁ
Obecně závaznávyhláška obce Vlčková č, 2l2a27,

kterou*.,"fl;r""i1g::li[lJ3,3ťí.§J#á;:§Í.,??i§li'stransfu

Í

Zastupitelsfuo obce Vlčková se na svém zasedání dne í.4.202{ usnesením č.j. 3l2[?1t4c
usneslo vydat na základě ustanorrení § 24 odst. 2 zákana č, 24611992 Sb., na ochranu zviřat
protitýrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a §
84 odst. 2 písm. h) zákona é.128l2$a0 §b., o obcích (obecní zřízení}, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecn é záv aznau vyhlášku:

čl. r
pro
pohyb
psů
Pravidla
na veřeiném prostranství
(1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci1):
a}

na všech veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na
vodítku,

b) na veřejných prostranstvích v obci, mimo prostransfuí vyznačené na mapce v příloze

č. 1, která je nedílnou součástítéto obecně závazné vyhlášky, se zakazuje v,ýcvik
psů,

(2) Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťujetyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem

2).

(3) Pravidlo stanovené v odst. 'í se neváahuje na psy při jejich použitídle zvláštních
předpisůs).

§ 34 zákona

1)

é.lzVz}aa Sb.,

2) Fyzickou osobou

o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů.

se rozumí např. chovatel psa, vlastník psa čijiná doprovázející osoba. odchyt
toulavých a opuštěnýchzvířat řeší např, § 42 zákona č. 16611999 Sb., o veterinární péčiaozměně
něktených souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Problematiku
upravují rovněž dalšízvláštníprávní předpisy, např. zákon č. 89l2O12 Sb., občans(ý zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

e}

Např. zákon é. 27a2a08 Sb.,

o Policii Českérepubliky, ve znění pozdějších předpisů, zákon

č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

c1.2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
(1) Pro volné pobíhání psů, které je možnépouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem
fyzické o§oby doprovázející psa, se vymezují prostory uvedené v příloze é.2tétoobecně

závazné vyhlášky.
(2) Prostory dle odst. 1 jsou pro zvýšeníprávní jistoty osob osazeny nápisem
"Místo
pro volný pohyb psů-,

čl, g
zrušovacíustanovení
Touto obecně závaznouvyhláškou se rušíobecně závaznávyhláška obce Vlčko vá č. Z1999
o chovu a dženízvířat na k.ú, obce Vlčková, ze dne 20.1.2000

čl. +
Úěinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dnivyhlášení.

F-L,
lng, Radek Zvonek

místostarosta

Vyvěšeno na úřednídesce dne: 6.4.2021
Sejmuto z úřední desky dne: 30.4.2021

vladimír zbranek
starosta obce

Příloha ě.

í k obecně

závazné vyhlášce obce Vlčková č. UZO21, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostransfuí v obciVlčková a vymezují prostory pro
volné pobíhání psů.

Parcela č. 88 - trvalý travní porost na k.ú. Vlčková

Příloha č,zkobe,cně závaznévyhlášceobceMčková é.a2g2l,vekteréie uveden výóet
veřejných pťó§tran§tví pro volné pobíháni psů v obci, na nicM se uplatňuje regulace dle ust.
čl. 2 odst. 2 obecně závuné vyhlášky obce.
Parcela č.
88

9ul

g4/16
g42,1

94n2
94n5.
410í1
419l1
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