Obecn závazná vyhláška obce Razová
. 2/2012
kterou se stanovují pravidla pro pohyb ps na ve ejném prostranství v obci
Razová
Zastupitelstvo obce Razová na svém 13. zasedání zastupitelstva obce Razová dne 28.11.2012
usnesením . ZO 13-2/2012 písm. g) podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , vydává tuto
obecn závaznou vyhlášku:
l. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato obecn závazná vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb ps na ve ejných
prostranstvích v územním obvodu obce Razová.
2. Nevztahuje se na honební pozemky, kde se uplat ování práv a povinností osoby
doprovázející psa ídí zvláštním zákonem.
l. 2
Vymezení základních pojm
1. Ve ejným prostranstvím jsou všechna nám stí, komunikace, chodníky, ve ejná zele a
další prostory p íslušné každému bez omezení, tedy soužící obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (§ 34 zákona . 128/2000 Sb., o obcích
(obecní z ízení) ve zn ní pozd jších p edpis .
2. Volným pohybem ps se rozumí stav, kdy pes není veden na vodítku a dále situace,
kdy má pes upevn né vodítko, avšak není veden, ani uvázán k jinému p edm tu pevn
spojenému se zemí
3. Pr vodcem psa je každý chovatel1), který se pohybuje se psem (psy) starším (staršími)
3 m síc na ve ejném prostranství nebo jinak umožní výše uvedeným pohyb po
ve ejném prostranství.
4. Chovatelem je každý, kdo zví e nebo zví ata vlastní nebo drží, anebo je pov en se o
starat, a již za úplatu nebo bezúplatn , a to i na p echodnou dobu.
l. 3
Pravidla pro pohyb ps na ve ejných prostranstvích a vymezení ploch pro pobíhání ps
1. Pr vodce psa je povinen zajistit, aby na ve ejných prostranstvích byl pes v doprovodu
fyzické osoby zp sobilé psa ovládat.
2. Pr vodce psa je povinen na ve ejném prostranství, mimo navrhované plochy pro volné
pobíhání specifikované v odst. . 3. Sou asn je pr vodce povinen odstranit
z ve ejného prostranství psí exkrementy zp sobené zví etem.
3. Pro volné pobíhání ps je ur ena plocha:
ást pozemku parc. . 2585 – nad h išt m – v k.ú. Razová
- pozemek . 622/2 v k.ú. Razová
4. Na ve ejných prostranstvích v obci se zakazuje výcvik ps

l. 4
Sankce a opat ení
1. Porušení této obecn závazné vyhlášky bude u fyzických osob postihováno jako
estupek podle zákona . 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších p edpis ,
nebo jako jiný správní delikt, nep jde-li o trestní in.
2. Pokud dojde k porušení ustanovení této obecn závazné vyhláška právnickou nebo
fyzickou osobou, která je podnikatelem bude sankce stanovena v souladu se zákonem
. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis .
l. 5
Záv re ná ustanovení
Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
íloha:
Plánek pozemk , kde je povolen volný pohyb ps

……………………………………
Petr Beránek
místostarosta

…………………………………
Ing. Václav Bártek
starosta

Vyv šeno: 5.12.2012
ato: 21.12.2012

ad 1) Zákon . 166/1999 Sb., o veterinární pé i a o zm
edpis , § 3 (1)

n kterých souvisejících zákon ve zn ní pozd jších

