OBEC
KAMENNÉ ZBOŽÍ
Kamenné Zboží 180, Nymburk 288 02

Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Zboží č. 01/2013
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci.
Zastupitelstvo obce Kamenné Zboží se na svém zasedání dne 27. 6. 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 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. I - Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku v celém
zastavěném území obce Kamenné Zboží.
b) volný pohyb psů je nadále možný v oblasti vodní nádrže Blace.
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).
3. Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na psy služební3) a záchranářské při výkonu služby a
záchranných práci a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.
4. Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na lovecké psy 4) při výkonu práva myslivosti za
podmínek stanovených zvláštními právními předpisy 5).
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízeni).
3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2006 Sb.
3)
Např. § 38 odst. 1) písm. e) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona
č.321/2006 Sb. § 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
4)
44 odst. 1) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.
5)
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška Ministerstva
zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o
myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
1)

2)

Čl.II - Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Kamenné Zboží č.
01/2007, kterou se stanoví Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ze dne 20. 9.
2007.
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Čl. III - Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
Jindřich Pata
místostarosta

Pavel Nosek
starosta

Záznam o vyhlášení právního předpisu: Zveřejněno na veřejné přístupné úřední desce a obsah
úřední desky obec zveřejnila i způsobem umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno:
Sejmuto:

27. 6. 2013
13. 7. 2013

podpis:
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