Obec Bukovinka, IČ: 00532100, sídlo: Bukovinka 126, 679 05 Křtiny

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce

Zastupitelstvo obce Bukovinka se na svém 13. zasedání dne 25. 5. 2016 usnesením č. 13, bod
č. 17, 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. a), c), d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obcích“), a v souladu s § 35 a § 84 odst. 2, písm. h) zákona o obcích, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
ČLÁNEK 11
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce
11.1 Na veřejných prostranstvích v obci je možný pouze pohyb psů vedených na vodítku.
11.2 Při konání akce, na které je přítomen větší počet osob (shromáždění, kulturní nebo
sportovní akce), je na veřejných prostranstvích v obci, kde se akce koná, pohyb psů možný
pouze je-li pes veden na vodítku a je-li zároveň opatřen náhubkem.
11.3 Je-li pes na veřejném prostranství v obci uvázán bez dohledu, pak musí být opatřen
náhubkem.
11.4 Povinnost opatřit psa náhubkem se nevztahuje na psy, u nichž by to bylo anatomicky
nevhodné, vzhledem k danému druhu psa. Musí však být vždy zajištěna bezpečnost osob
pohybujících se v blízkosti psa bez náhubku.
11.5 Fyzická osoba, která vede nebo doprovází psa, je povinna neprodleně odstranit nečistoty
(výkaly apod.) způsobené psem na veřejném prostranství.
11.6 Plnění povinností stanovených v odst. 1 až 5 tohoto článku zajišťuje chovatel psa, vlastník
psa, oprávněný držitel psa, případně osoba, která má daného psa na veřejném prostranství v
obci třeba jen dočasně pod kontrolou či dohledem.
11.7 Každý majitel psa je za svého psa zodpovědný. V případě napadení jiných zvířat nebo
občanů, anebo porušení pravidel pro pohyb psů, bude na základě oznámení přistoupeno
k sankcím před přestupkovou komisí MěÚ Blansko.
ČLÁNEK 12
Určení vymezeného prostoru pro volný pohyb psů v obci
12.1 Na volný pohyb psů je vymezen prostor na „Lhotecké cestě“, parcela č. 311, a to od cesty
k vodárně dále směrem ke Lhotkám.
12.2 Volné pobíhání psů v uvedeném prostoru je možné pouze pod neustálým dohledem a
přímým vlivem osoby doprovázející psa.

ČLÁNEK 13
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po schválení, tj. dnem 10. 6. 2016.
V Bukovince dne 25. 5. 2016

Ing. Marta Pořízková
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce obce dne 26. 5. 2016
Vyvěšeno elektronicky dne 26. 5. 2016
Sejmuto z úřední desky obce dne

Pavel Malík
starosta

