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OBEC SYROVÁTKA
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Zastupitelstvo obce Syrovátka se na svém zasedání dne 15.3. 2010 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. § 1Ů písm.c) a d), § 35 a § 84 odst. 2) písmo h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČI. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství') v obci:
a)

Na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze č. 1 k této obecně závazné
vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem ( pokud to nevylučuje
fyzická konstituce psa).

b) Na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených
závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů.
c)

na mapce v příloze k této obecně

Psi, pohybující se na veřejném prostranství, musí být opatřeni identifikační známkou
vydanou správcem místního poplatku.

d) Pokud dojde k znečištění veřejného prostranství výkaly zvířete, jejich odstranění zajistí
neprodleně osoba, která má zvíře v dané chvíli pod dohledem.
2. Splnění povinností stanovených
vodst. 1. zajišťuje
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem".

fyzická

osoba,

která
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Článek 2
Kontrola a sankce
1. Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí obecní úřad.
2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno
u fyzických osob podle zvláštních předpisů jako přesturek, u právnické a fyzické
osoby, která je podnikatelem, jako jiný správní delikr", nepůjde-Ii o trestný čin.

I)
2)

§ 34 zákona č. 12812000 Sb. o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů.
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel p a, jcho vlastník či doprovázející osoba.

ČI. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jej ího vyhlášení.
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Mádle František
m ístostarosta

Pitro Jaroslav
starosta obce

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

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2010,
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