Město Velký Šenov

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
ve městě Velký Šenov
Zastupitelstvo města Velký Šenov se na svém zasedání dne 27.2.2006 usnesením č. 1179/06 usneslo
vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
vyhláška)
Čl.1
Úvodní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve
městě.
2) Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí všechna náměstí, ulice, chodníky,
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Čl.2
Závaznost vyhlášky
Tato vyhláška je závazná pro všechny osoby, které vlastní psa nebo další osoby, kterým byl pes
svěřen, mající na území města trvalé bydliště či sídlo, nebo se na území města zdržují (dále jen
držitel).
Čl.3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Volný pohyb psů je zakázán na těchto veřejných prostranstvích:
a) Mírové náměstí
b) před budovami základní školy, mateřské školy, školní jídelny, Domu s pečovatelskou
službou, zdravotního střediska, hasičské zbrojnice, Domu mladých, prodejen a v areálu
kostela – konkrétně znázorněna v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této obecně
závazné vyhlášky.
2) Na veřejných prostranstvích dle čl. 3 odst. 1 písm. a), b) musí být pes veden na vodítku a
s ohledem na okolnosti a povahu psa jej také zajistit náhubkem.
3) Zakázán je vstup se psy na dětská hřiště, pískoviště, veřejné koupaliště a do budovy městského
úřadu.
4) Každý pes musí být při pohybu na veřejných prostranstvích opatřen identifikační známkou.
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Čl. 4
Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití podle zvláštních
předpisů, na vodící a asistenční psy, kteří doprovázejí osoby nevidomé, bezmocné a osoby zvlášť
těžce postižené s průvodcem.
Čl. 5
Kontrolní činnost
Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí zaměstnanci odboru Výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Velký Šenov.
Čl.6
Sankce
Porušení ustanovení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek podle § 46 odst. 2 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o povinnostech fyzických osob k zabezpečení
veřejného pořádku při pohybu psů na veřejných prostranstvích ve městě.
Čl.8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.
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