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Obecně závazná vyhláška obce Býšť
č. 2/2011,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Býšť
Zastupitelstvo obce Býšť se na svém zasedání dne 7. 3. 2011 usneslo usnesením č.
09/03/2011 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. a), c) a 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 veřejných prostranstvích1) je možný pohyb psů pouze na vodítku. Tato místa jsou
v Příloze č. 1 této vyhlášky zobrazena zeleně .
2. Na veřejných prostranstvích označených v Příloze č. 1 červeně platí zákaz vstupu se
psy. Jedná se o prostranství na dětských hřištích a dalších plochách vyhrazených
dětem. Zákaz vstupu psů je na těchto místech označen dodatkovou tabulkou.
3. Ne-ní-li osoba, kterou pes doprovází, schopna vzhledem ke svému věku, fyzickému
stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa pomocí vodítka, je povinna použít
současně s vodítkem i náhubek.
1. Splnění povinností stanovených v odst. 1. – 3. zajišťuje fyzická osoba, která má psa
2)

na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem . Splněním těchto povinností
není dotčena odpovědnost fyzické osoby za škodu na zdraví nebo majetku psem
zpusobenou.
Čl. 2
Veřejný pořádek a udržování čistoty
1. Doprovázející osoba je povinna odstranit znečištění (exkrementy) způsobené psem.
2. Z důvodu zachování veřejného pořádku v obci je chovatel psa povinen učinit opatření
proti úniku psa.

1)
2)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sv., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.
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Čl. 3
Sankce
Porušení této vyhlášky bude stíháno podle platných předpisů3)

Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Býšť č. 1/2002 o
zákazu volného pobíhání psů ze dne 26. 6. 2002.

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

…………….

………………

Roman Bezouška

Ladislav Mlateček

místostarosta

starosta obce

Přílohy
Příloha č. 1a) – situace Bělečko
Příloha č. 1b) – situace Hoděšovice
Příloha č. 1c) – situace Hrachoviště
Příloha č. 1d) – situace Býšť – severní část
Příloha č. 1e) – situace Býšť – jižní část

Vyvěšeno na úřední desce dne:

3)
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Sejmuto z úřední desky dne:

Zákon č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (především §22, §47, §49)
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (především §127, §415, §420)

