ZMH 30.5.2011

Příloha č. 5

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTA HOLÝŠOVA

č. 1/2018
o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Holýšova
Zastupitelstvo města Holýšov se na svém zasedání dne 28. 2. 2018 usnesením č. 438
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. a), c) a 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. 1
Úvodní ustanovení
Vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 1 v zastavěném
a zastavitelném území2 města Holýšov vyznačených v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
v zastavěném a zastavitelném území města Holýšov:
a) pohyb psa je možný pouze na vodítku a se známkou, na které je vyznačeno evidenční číslo psa (pokud je známka poplatníkovi místního poplatku ze psů vydána
správcem místního poplatku).
b) pes nesmí vstupovat na prostranství dětských hřišť a pískovišť, sportovních hřišť.
2) V případě znečištění veřejného prostranství psími výkaly, odstraní neprodleně toto
znečištění osoba, uvedená v odst. 3. Neodstranění tohoto znečištění je přestupkem3.
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
územní plán města Holýšov, dostupný na http://www.mestoholysov.cz
3
) § 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
1)

2)

3) Splnění povinností uvedených v odst. 1 a 2 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na
veřejném prostranství pod kontrolou a dohledem4. Tato osoba je dále povinna mít
psa trvale pod svojí kontrolou.
4) Další povinnosti chovatelů psů jsou upraveny zákony5.
Čl. 3
Zvláštní ustanovení
Pravidla pro pohyb psů se nevztahují na psy služební, záchranářské při výkonu služby
a záchranných prací nebo při výcviku k těmto činnostem, na psy speciálně vycvičené jako
průvodce zdravotně postižených osob a psy canisterapeutické při práci nebo při výcviku
k těmto činnostem.
Čl. 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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Razítko města Holýšova:

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:
Zveřejnění obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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) takovou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník nebo doprovázející osoba
např. § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 2
písm. f) zákona na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů /zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů.
5)
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