Město

Třemošná

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004
o zákazu volného pobíhání psů a dodržování pořádku na
veřejných prostranstvích na území města Třemošná

Zastupitelstvo města Třemošná se na svém zasedání dne 17.3.2004 usneslo vydat
v souladu s § 10 a § 84, čl. 2 odst. i) zákona č. 128/2000 Sb. v jeho úplném znění a zákona č.
246/92 Sb. ve znění pozdějších novel tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Je zakázáno volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích na území města Třemošná.
2. Veřejným prostranstvím jsou v souladu s § 34 zákona č. 128/2000 Sb. v jeho úplném
znění všechny 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 prostoru. Tyto prostory jsou v katastru nemovitostí vedeny jako
ostatní plocha.
Nejedná se o soukromá prostranství, která neslouží veřejnému užívání a jsou pod
ochranou občansko-právní, nikoliv veřejno-právní.

Čl. 2
Základní ustanovení

1. Pes se může na veřejném prostranství pohybovat pouze na vodítku za doprovodu osoby,
která je schopna psa ovládat.
2. Volně pobíhající pes je takový, který na veřejném prostranství města není na vodítku,
nebo kterého doprovázející osoba není schopna ovládat.
3. Při zjištění volně pobíhajícího psa bude držitel psa vyzván městským úřadem k jeho
okamžitému odvedení a upozorněn na učinění náležitých opatření k zamezení volného
pobíhání.
4. Starosta nebo místostarosta mohou pověřit oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobu
provedením odchytu volně pobíhajícího psa.
Náklady vzniklé při odchytu psa, případně další náklady s tím související, uhradí
držitel psa.

5. Je zakázáno venčení psů v místech sportovišť, dětských hřišť a pískovišť.
6. Doprovázející osoba psa je povinna při pohybu psa na veřejném prostranství zajistit úklid
jeho výkalů.

Čl. 3
Sankce

1. Nedodržení této obecně závazné vyhlášky bude posuzováno jako přestupek způsobený
držitelem psa proti pořádku v územní samosprávě podle úplného znění zákona č.
200/1990 Sb. o přestupcích vč. jeho pozdějších změn a doplňků.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

1.

Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška
města Třemošná č. 1/97 o zákazu volného pobíhání psů a pořádku na veřejně
přístupných prostranstvích na území města.

2.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
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starosta

Jiří Zavadil
místostarosta

