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obecně zúvazndvyhlúškaobceBzovtÍ,kterouse stanoýujípravidla pro pohybpsůna
veřejnémprostranstvía vymezujíprostorypro volnépobíhánípsů

OBEC Bzovát
Obecně záv azná vyhláška
obce Bzová
č.0|120|6

Zastupitelstvoobce Bzová se na svémzasedanídne 8. záti 2016 usneslo vydat na zžk|adé
ust. $ 24 odst.2 zákona č,.24611992Sb., na ochranuzvítatproti týrání've zněnípozdějších
p ř e d p i s ů ' a v s o u l a d u sust. $ 10 písm. d), $ 35 a $ 84 odst. 2) písm. h) zákona
Sb., o obcích (obecní zŤizeni),ve znění pozdějšíchpředpisů,tuto obecně
ě, 12812000
závaznouwhlášku:

cl. I
Úvodní ustanovení
Tato obecně závaznávyhláška (dále jen ,,vyhláška..)stanovuje pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství v katastru obce Bzová a současněvymezuje prostory pro
volnépobíhánípsů.

Čl.z
Vymezení pojmů

Pro účelytétovyhláškyse rozumí:
a. veřejným prostranstvím- všechnyulice, veřejná ze|eŤa dalšíprostory přístupné
obecnímutlživžni,a to bez ohleduna vlastnictví
bez omezení,tedy sloužící
každému
k tomutoprostoru
b. prostorypro volnépobíhánípsů- plochy vymezenépro volnépobíhánípsů rozsah
uvedenv pti|ozeč.I., tétovyhlášky'
volným pobíhanímpsů- pohyb psa bez vodítka,a to pod kontrolounebo dohledem
osoby.
doprovázející
Čl s

Pravidla pro pohyb psů

1 . Zakazqe se:.
a. volné pobíhání psů a výcvik psů na veřejném prostranství s výjimkou míst,
vymezených v článku 4 tétovyhlášky
b. vstupovat se psy na dětskéa sportovníhřiště
c. vstup, koupání a výcvik psůz důvodubezpečnostia ochrany zdraví osob
- v rÉníce na návsi
- ve vodnínádržiHlinovka od 1. 6. - 30. 9. od 8.00 do 21.00
hodin

2 . osoba, doprovéuející
psa, je na veřejnémprostranstvípovinna:
a. zabezpeěit psa vedením na vodítku' aby nedošlo k narušeníveřejnéhopořádku
v obci a aby byla zajištěnaochranabezpeěnosti,zdtavía majetkujiných osob a
zvíŤat;osoba musí v kůdém okamŽiku zajišťovatovladatelnost psa. IJžjtím
vodítka nebo náhubku není dotčenaodpovědnost pruvodce psa za škodu na
zdravínebo majetku jím doprovázeným psem způsobenou,
b. mít psa pod neustálým dohledem a dbát, aby vodítko nebylo překáŽkou
volnéhopohybu ostatníchosob'
c. ihned odstranit znečištěníveřejnéhoprostranství exkrementy od psa,
kterého
osoba doprové.zí

Čt.n
Vymezeníprostorpro volnépobíhánípsů
Pro volnépobíhání
psůse vymezujínásledující
prostory:pozemekp.č:.269l1v
k.ú.Bzová
- viz mapka,kteráje přílohoutétovyhlášky.
2. Volnépobíhánípsův prostorechuvedenýchv odst. 1 je moŽnépouze pod
neustálým
dohledema přímýmvlivem osobydoprovázející
psa.
l.

cl.5
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje
podle zvláštnich
předpisů.(1)

( |) Např. zákonč.246/|992Sb.,na ochranuzvířatproti týráni,ve
zněnípozdějších
předpisů,zákonč.20Ol19go
Sb.,o přesfupcích,
ve zněnípozdějších
předpisů.

čt.o
Zrušovacíustanovení
Touto vyhláškouse rušíobecnězávazná vyhláškaobce Bzová č. ul2a00 o regulaci
pohybupsůa jinéhozvířectva,ze dne29.2, 2000.

Čt.l
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účínnosti
patnáctým dnem po dnijejího vyhlášení.
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Přílohač.I. - mapa. prostorypro volnépobíhaní
psů.
Vyvěšenona ďední descedne:19.9,20|6
Sejmutoz uřednídeskydne:
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