
OBEC NENKOVICE

Obecně závazná vyhláška
obce Nenkovice

č. 5/2013

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Nenkovice

Zastupitelstvo obce Nenkovice se na svém zasedání dne 17. 10. 2013 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 písmo d), § 35 a § 84 odst. 2) písmo h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

ČI. 1

Účel a použité pojmy
1. Účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen "vyhlášky") je upravit pravidla pro pohyb

psů na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce tak, aby byla zajištěna
bezpečnost, ochrana zdraví a majetku osob a aby nebyla narušena čistota veřejných
prostranství.

2. Pro účely vyhlášky se rozumí:
a) zastavěným územím území graficky znázorněné v příloze vyhlášky,
b) veřejným prostranstvím náves, všechny 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.'

ČI. 2

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Na všech veřejných prostranstvích v zastavěném území obce vyznačeném v příloze

vyhlášky:
a) je možný pohyb psů pouze na vodítku nebo s náhubkem,
b) se zakazuje výcvik psů,
c) je fyzická osoba povinna odstranit znečištění způsobené psem (exkrement).

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.

1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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ČI.3
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Nenkovice
č. 2/2013 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství, ze dne 1. 5. 2013.

ČI. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Kuchař František
místostarosta

Zálešák Petr
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Nenkovice č. 5/2013, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nenkovice

Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle čI. 2 odst. 1 písmo a),
b) a c) obecně závazné vyhlášky č. 5/2013


