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OBEC DLOUHÁ LHOTA
Obecně závazná vyhláška
obce Dlouhá Lhota
č. 01/2019
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Dlouhá Lhota
Zastupitelstvo obce Dlouhá Lhota se na svém zasedání dne 12.9.2019 usnesením číslo
14/7/2019 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
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci, se mohou psi pohybovat pouze v doprovodu
svého majitele, nebo jím pověřené osoby. Chování psů musí být usměrňováno
odpovědnou osobou, tak aby neohrožovalo majetek, životní prostředí nebo životy a
zdraví. Tato osoba zodpovídá za to, že v případě znečištění veřejného prostranství
toto uvede bez zbytečného odkladu na vlastní náklady do původního stavu.
b) Je zakázáno vstupovat se psy nebo je vpouštět na oplocená dětská hřiště a hřbitov
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.
3. Ustanovení odst.1 se nevztahují na psy služební a záchranářské při výkonu služby a
záchranných prací a na psy speciálně cvičené jako průvodci zdravotně postižených
osob, popř. lovecké psy při výkonu práva myslivosti.

1)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 2
Závěrečné ustanovení

1. Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle platných právních předpisů 1)

Čl. 3
Účinnost
1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

…………….
místostarosta

………………
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

1) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

