Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích obce Přibice

Zastupitelstvo obce Přibice se na svém zasedání dne 2.10.2012 usneslo vydat v souladu s § 10
písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů, a § 24 odst. 2 zákona Č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět a rozsah působnosti
Tato obecně závazná vyhláška
prostranství obce Přibice.

(dále jen vyhláška)

upravuje

pohyb psů na veřejném

Článek 2
Závaznost
Vyhláška je závazná pro všechny majitele psů, jakož i pro všechny osoby, kterým je pes
svěřen, nebo které psa doprovází a které se zdržují spolu se psem na úzenú obce Přibice.
(;lánek 3
Pravidla pro pohyb psů
1. Pohyb psů na veřejném prostranství je možný pouze s použitím vodítka, jehož délka
umožňuje ovladatelnost psa.
2. Osoba, která psa doprovází, je povinna mít vždy psa na vodítku a s nasazeným náhubkem:
• není-li tato osoba schopna vzhledem ke svému fyzickému a psychickému stavu zajistit
ovladatelnost psa pomocí vodítka,
• při pohybu se psem na veřejném prostranství se zvýšeným pohybem osob (např. ulice,
náměstí, vycházkové zóny),
Náhubek musí být upevněn tak, aby znemožňoval kousnutí.
3. Volný pohyb psůje povolen na veřejném prostranství mimo zastavěná území obce Přibice.
Pes musí mít v tomto případě nasazený náhubek.
4. Pohyb psů je zakázán na všech sportovištích, dětských hřištích, pískovištích, plochách
pomníků, květinových záhonech a záhonech keřových porostů.
5. Pokud způsobí pes jakoukoliv škodu na cizím majetku, je majitel psa povinen tuto škodu
uhradit.
6. Ustanovení článku 3. odst. 1., 2. se nevztahuje na držitele psů zvláštního určení (např. na
psy služební nebo slepecké).
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Článek 4
Sankce
Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů\
Článek 5
ZrušovaCÍ ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Přibice č. 1/2012, o pravidlech pro pohyb psů na
veřejných prostranstvích obce Přibice
Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášenÍ.
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Ing. Jan Čábelka
místostarosta obce Přibice

Mgr. Marie Bednářová
starostka obce Přibice

Vysvětlivky
*1) zákon Č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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