Obecně závazná whláška
obce Počítky
č.112012,
kteřou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci a lymezují s€ pťostory pro volné pobíhánípsů
Zastupitelstvo obce Počí&yse na svém zasedáhí dne 11.1.2012 usneslo vydat na základě
ust. 24 odst' 2 zákona č.246lI992 sb.' na .ochranu zvíiat pIoti týrání, ve znění pozdějších
předpisů, av souladu s ust. s 10 písm. d), $35a$ 84 odst.2) písm' h) zíkona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení)' ve zrění pozdějších předpisů, futo obecně závazr,rou r'yblášku:

čt. r
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
(1)stanowjí

se

následující pravidla pro poh1.b psů na veiejném prostranstvíl) v obci:

a)

na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze la vodítku. Ner,ríJi
osoba, která psa doplovází' schopna vzlrledem ke svérrru 1yzickénrr-r stavt či
zdatnosti zajistit ovladatelnost psa pomocí vodítka, je povinna pouŽít současlě
s vodí1kem i náhubek. Použitímnáhubku se rozumí upevnit psovi náhubek tak, aby
z1emožňova] kousnutí' Tato ustanovení se nevztahrÚí na psy zdravotl cké, služební
a slepecké.

b)

na veiejnýclr prostranstvích v obci se zakaztrje výcr'ik psů.

(2)

splnění povifu,lostí stanovených v odst. 1. zajišt'uje fyzická osoba' která má psa

na veřejném plostral,Ntví pod kontiolou či dohledem,).

Č|' 2
vymezení prostor pro volné pobíhání psů

(r)

Pro volné pobíhání psů se r,1.mezují prostory' ktelé jsou q.zračeny na mapě
(viz.Příloha).

(2)

odst. 1 je moŽ]é pouze pod
přímým v]ivem osoby doprovázející psa.

volné pobíhání psů v prostorech uvedených

nerrstálým dohleden a

V

cl. 3

Zrušovací ust!noYení

|,

$ 34

zákona Č. 128/2000 sb.' o oboiclr (obecn' ziízení)' ve hěíilozdějš1ch před]risů'
osobou Se rozumí např' cholatelpsa'.]eho !]6írÍk čidoprový€jici osoba.

] |}zickou

Touto obecíě závaznou \Yl,Íáškou se nršíobecně závazná r'ryhláška obce Počítkyč. 2/2004 o
zabezpečenímístníchzáežitostí veřejného pořádku a rrdržovríníěistoty veŤejného prcstanství
na územíobce. schválená dne 3.3'2004'

čt..t

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláŠka nab:ivá účinnostidne 1'2.2012.
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Příloha k obecně závazné whlášce obce Počíthvč. 1/2012" kt€rou se stanovují Dlalidle
Dřo DohYb Dsů na veřeiném Drostranství Y obci PočitkY (snímek katastrální mapy)
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Snímek katastrá|ní mapy
Vyholovi]] obecnÍ úlad Počítky

KatastÍá|ní územi: Počílky

Měií|ko 1 :2000

Dalum:251.2012

