OZV č. 3/2010
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo městyse Deblín se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usnesením č. 2/2010
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 ustanovením § 10 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen vyhlášku).

Čl. 1
Vymezení veřejných prostranství
Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou náves, 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, to vše pouze v současné době zastavěné části
městyse (viz. příloha č. 1).

Čl. 2
Vymezení činností
Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:
a. ponechání psů a jiných domácích a hospodářských zvířat volně pobíhat bez dozoru na
veřejném prostranství,
b. vstupování se psy a jinými domácími a hospodářskými zvířaty případně jejich
vpouštění do areálu Základní školy a Mateřské školy, na hřbitov, do areálu
cykloturistického centra a parku před Obecním domem čp. 320.

Čl. 3
Pravidla pohybu
Pro pohyb psů na veřejných prostranstvích městys stanovil tato pravidla:
a. psi se mohu na veřejném prostranství pohybovat, pouze pod kontrolou nebo dohledem
fyzické osoby, na vodítku.
b. tato osoba odpovídá za odstranění případného znečištění veřejného prostranství tímto
psem, a to bez zbytečného odkladu.
c. chování psů musí být uvedenou osobou usměrňováno, aby nenarušovalo veřejný
pořádek.
d. nošení identifikační známky vydané městysem Deblín

Čl. 4
Sankce a kontrolní činnost

1. Porušení této vyhláška lze u fyzických osob postihovat jako přestupek1), u
právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikateli jako správní delikt2).
2. Kontrolu dodržování této vyhlášky, jakož i opatření k nápravě zjištěných nedostatků
provádí úřad městyse Deblín.

Čl. 5
Závěrečná a přechodná stanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2011.

1)
2)

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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