Obec Bušanovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku

Zastupitelstvo obce Bušanovice se na svém zasedání dne 30.7.2009 usneslo vydat na základě
ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění

pozdějších předpisů, na základě ust. § 10 písm. b) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 35 a § 84 odst. 2 písm. h)zákona o
obcích tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, vymezení prostor
pro volné pobíhání psů v obci stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství:

1. Na veřejných prostranstvích v obci je pohyb psů možný pouze na vodítku a v doprovodu
osoby. Úklid exkrementů psa okamžitě zajistí majitel psa.

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

3. Vlastník psa je povinen jej přihlásit, nebo odhlásit do 15 dnů od počátku chovu k evidenci
na Obecního úřadu Bušanovice.
Čl. 2

Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat ve vztahu k pohybu
hospodářských zvířat na veřejném prostranství

Povinnosti chovatelů hospodářských zvířat jsou stanoveny zvláštními předpisy jejichž porušení lze
postihovat jako přestupek či správní delikt. Podle § 34 zákona o obcích jsou veřejným prostranstvím všechna
náměstí, ulice, návsi, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, obecní komunikace a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.2

Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba. 3

Například: Podle § 11 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání je chovatel hospodářských zvířat povinen učinit
opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat.

Podle § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je
vlastník nebo držitel domácích zvířat povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci (pozn.: pozemní
komunikací se rozumějí i místní komunikace včetně chodníků a ostatních ploch).

Čl. 3

Závěrečná ustanovení.

1. Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný správní
delikt nebo o trestný čin.

2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 8. 2009
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