OBEC STVOLOVÁ
Obecně závazná vyhláška
obce Stvolová č. 1/2012,
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Stvolová
Zastupitelstvo obce Stvolová se na svém zasedání dne 19.června 2012 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. § 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:

Článek 1
Předmět úpravy
Touto obecně závaznou vyhláškou jsou stanoveny povinnosti fyzických a právnických osob při
zajištění pohybů psů na veřejných prostranstvích správního území Obce Stvolová.

Článek 2
Základní pojmy
a) Držitel psa je vlastník psa nebo osoba, které byl pes svěřen do opatrování.
b) Psovod je každá osoba, která vede (doprovází) psa při jeho pohybu na veřejném
prostranství.
c) Pes zvláštního určení je pes lovecký, slepecký, zdravotnický, asistenční, služební pes
policie a ozbrojených sil podle zvláštních právních předpisů.
d) Veřejným prostranstvím jsou všechny cesty, chodníky, veřejná zeleň, hřiště a ostatní prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání,a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru.
e) Veřejným prostranstvím s možností volného pohybu psů jsou plochy veřejného
prostranství vzdálené více než 50 m od nejbližší budovy; pokud je tato budova
umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení.
f) Vodítko je prostředek uzpůsobený k vedení psa.

Článek 3
Volný pohyb psa
Volný pohyb psa je situace, kdy pohyb psa na veřejném prostranství není pod bezprostřední
kontrolou psovada. Pes je pod bezprostřední kontrolou psovoda pokud:
a) pes je veden na vodítku tak, aby nemohlo dojít k fyzickému kontaktu s lidmi a ostatními zvířaty
b) pes se trvale zdržuje na dosah ruky psovoda, tj. „u nohy“.

Článek 4
Obecná ustanovení
a) Psovod, případně držitel psa, je povinen zajistit, aby pes při pohybu na veřejném prostranství
byl opatřen platným identifikačním ozačením.
b) Na veřejném prostranství se ve smyslu ustanovení čl. 2 odst, e) této vyhlášky vymezují plochy
veřejného prostranství s možností volného pohybů psů, kde je volný pohyb psů povolen za
podmínek stanovených touto vyhláškou.
c) Psovod případně držitel psa, je povinen zajistit, aby pohybem psa na veřejném prostranství
nebyl narušen veřejný pořádek a občanské soužití.
d) Psovod je na veřejném prostranství povinen zajistit hygienicky nezávadným způsobem
neprodlené odstranění znečištění způsobené psem.

Článek 5
Regulace pohybu psů
a) Na veřejných prostranstvích, s vyjímkou ploch veřejného prostranství s možností volného
pohybu psů, je zakázán volný pohyb psů.
b) Psovod je povinen na veřejných prostranstvích s možností volného pohybu psů zamezit
volnému pohybu psa, nachází-li se v okruhu méně než 50 m od psa jiná osoba nebo osoby,
s vyjímkou osob dohodnutých s psovodem jinak.
c) Je zakázán pohyb psů na hřišti.

Článek 6
Sankce
Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno jako
přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o jiný
správní delikt postižitelný dle zvláštních předpisů.

Článek 7
Kontrolní činnost
Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádějí orgány obce.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
Ustanovení této obecně závazné vyhlášky se nevztahují na psovody psů zvláštního určení dle čl. 2
odst. c) s vyjímkou loveckých psů pohybujících se na nehonebních pozemcích.

Článek 9
Účinnost
Z důvodu naléhavého obecného zájmu, spočívajícího v potřebě zajištění veřejného pořádku,
nabývá tato obecně závazná vyhláška účinnosti dnem vyhlášení.
…......................................
…...............................................
Jaroslav Velfl
Oldřiška Kořístková
místostarosta
starostka
Vyvěšeno dne: 19.6.2012
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