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Obecně závazná vyhláška
obce Mladkov
č. 4/2009
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Mladkov
Zastupitelstvo obce Mladkov se na svém zasedání dne 18. 12. 2009 usnesením č. 2009/11/125
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. 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
Vymezení pojmů

1.

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1).
Průvodcem psa se rozumí fyzická osoba , která provází psa na veřejném prostranství nebo
jinak umožní psu staršímu 3 měsíců pohyb po veřejném prostranství.
Volným pohybem psa se rozumí pohyb psa staršího 3 měsíců na veřejném prostranství bez
vedení psa průvodcem , fyzickou osobou na vodítku.

2.
3.

Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce :
a)
je možný pohyb psů pouze na vodítku
b)

služební a bojová plemena na vodítku a s náhubkem

c)

na veřejných prostranstvích v obci se zakazuje výcvik psů

d)

zákaz vodění psů na hřbitov,
jednoty

hasičské cvičiště, sportovní areál

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).
1)
2)

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

.
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tělovýchovné

3. Fyzická osoba je povinna zabránit znečištění veřejného prostranství, míst veřejně přístupných
a věřejně prospěšných zařízení zvířetem - pokud ke znečištění dojde, je držitel zvířete
povinen neprodleně znečištění odstranit
Čl. 3
Pohyb psů mimo zastavěnou část obce
1.

Volný pohyb psů povolen podle uvážení vlastníka nebo průvodce psa, aby nedošlo k úniku ,
vzdálení zvířete ze sféry ovladatelnosti zvířete, kdy chovatel – průvodce není schopen
ovládat a určovat chování zvířete.

Tam je přitom třeba také dbát na dodržení povinností stanovených Zák. č. 449/2001 Sb. o myslivosti, zejména pak na
ustanovení §10, odst. 1 tohoto zákona, které zakazuje vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a
zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Dále je
tímto zákonem zakázáno jakýmkoliv způsobem plašit zvěř, rušit jí při hnízdění a kladení mláďat a provádět další
činnosti záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů. Je třeba mít na paměti i fakt, že myslivecká stráž
je oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy (vyjma psů ovčáckých a loveckých plemen, psů slepeckých,
zdravotnických, záchranářských a služebních), kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od
nejbližší nemovitosti sloužíc

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

…………….
Teodor Šmok
starosta

………………
Stanislav Faltus
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

23. 12. 2009

Sejmuto z úřední desky dne:

07. 01. 2010
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