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Obecně závazná vyhláška obce Suchý č. 2//2011
kterou se stanovují pravidla pro pohyb ps ů na veřejném prostranství v obci Suchý
Zastupitelstvo obce Suchý na svém zasedání dne 23. 3. 2011 usnesením č 3/1/2011 vydalo na základě ustanovení
§ 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
ustanovení § 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:
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Na veřejných prostranstvích v zastavěné části území obce, vyznačených na mapce v příloze této OZV, se
volné pobíhání psů zakazuje. Chovatel je povinen mít psa po celou dobu jeho pobytu na veřejném
prostranství pod účinnou kontrolou na vodítku a vést jej tak, aby nedocházelo ke střetu s jinou osobou nebo
zvířetem.
2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na držitele, jejichž pes má slepecký výcvik a plní povinnosti, ke
kterým je vycvičen (tzv. asistenční pes), na příslušníky Policie ČR a příslušníky Armády ČR, kteří používají
psy při výkonu služby.
3. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje chovatel psa, jeho vlastník nebo doprovázející osoba.
4. Pokud držitel psa poruší ustanovení, uvedená v bodě 1., vystavuje se tím sankcím dle § 47 zákona č.
220/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tím není dotčena jeho povinnost k náhradě
případných škod dle § 415 a § 420 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 2
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Suchý č. 1/2010 ze dne 29. 12. 2009.
Čl. 4 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 4. 2011.
Mgr. Jiří Vyklický, starosta
Kateřina Hebelková, místostarostka
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