OBEC OKNA
ZASTUPITELSTVO OBCE OKNA
ČÍSLO JEDN: OÚO/343/2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015,
o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo obce Okna se na svém zasedání dne 17. prosince 2015 usnesením č.
140/2015 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
ustanovením § 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 (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se vymezují některé pojmy:
(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 prostoru.1)
(2) Intravilán obce je zastavěná část obce.2)
Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
(1) Držitel psa3) na veřejném prostranství v intravilánu obce je povinen vést psa na
vodítku.
(2) Pravidlo stanovené obcí v odst. 1 se nevztahuje na služební psy při jejich použití
dle zvláštních předpisů.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o pravidlech pro pohyb psů na
veřejném prostranství ze dne 24. dubna 2007.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
………………………………..
Jaroslav Ouředník
místostarosta

…………………………………
Eva Müllerová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:18.12.2015
1)
2)
3)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 1 písm. d) a § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů.
Držitelem psa se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či jiná doprovázející osoba

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:3.1.2015

