
OBEC STARÁ ČERVENÁ VODA
Stará Červená Voda 204, 790 53 Stará Červená Voda, IČ: 00303356

Obecně závazná vyhláška
č. 02/2012

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
 v obci Stará Červená Voda

Zastupitelstvo Obce  Stará Červená Voda se na svém 13. zasedání dne 13. 09. 2012 usneslo 
vydat na základě ustanovení § 24, odst. 2, zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. c) a 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
Úvodní ustanovení

Účelem této obecně závazné vyhlášky je upravit pravidla pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích.  

Čl. 2
Vymezení pojmů

Veřejným prostranstvím se rozumí všechny komunikace, chodníky, návsi, veřejná zeleň a 
další prostory, přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, bez ohledu 
na vlastnictví k tomuto prostoru.

Čl. 3
                               Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství                   
1. Na všech veřejných prostranstvích, vymezených v článku 2 této vyhlášky, se zakazuje 
volné pobíhání a výcvik psů.

2. Každý pes při pohybu na veřejném prostranství musí být veden na vodítku tak, aby 
neobtěžoval jiné osoby, neohrožoval jejich životy, zdraví a majetek.                                    
3. Případné znečištění veřejného prostranství psími exkrementy, je osoba doprovázející 
psa, povinna neprodleně odstranit.                                                                                          

Čl. 4 
Vymezení prostor pro volný pohyb psů 

Pro volný pohyb psů jsou v obci vymezeny prostory dle přílohy č. 1 této vyhlášky.

Čl. 5
Sankce

Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno 
podle platných právních předpisů 1.

Čl. 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  01. 11. 2012

          Distler Martin                                                                         Šuhajda Karel

           místostarosta                                                                         starosta obce

1  Např. : zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů



Vyvěšeno na úřední desce dne   :  17. 09. 2012                                                                             
Sejmuto z úřední desky dne       :   13. 11. 2012


