Obecně závazná vyhláška č. 1/2007

O pravidlech pro volný pohyb psů na veřejných prostranstvích
v obci Luková.
Zastupitelstvo obce Luková se na svém zasedání dne 05.06.2007 usnesením č. 3/2007
usneslo vydat na základě §10 písm.a), c) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 24 odst.2 zákona
č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku ( dále jen „ vyhláška“)
Čl. 1
Základní ustanovení a pojmy
1. Tento právní předpis na základě zmocnění v zákoně stanovuje povinnosti
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
2. Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí ulice, chodník, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
3. Veřejný pořádek je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů i
návštěvníků obce nejen ve dne, ale také v době nočního klidu.
4. Noční klid je doba od 22.00 hodin do 6.00 hodin.
5. Volné pobíhání psa je pohyb psa bez vodítka či pohyb psa s vodítkem, které ale
nezabezpečuje přímou fyzickou kontrolu nad psem v každém okamžiku.
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s ochranou
bezpečnosti zdraví, majetku je volný pohyb psů a jiných zvířat na veřejném
prostranství.
2. Osoba je povinna neprodleně odstranit nečistoty (exkrementy apod.) způsobené psem
na kterémkoliv veřejném prostranství včetně chodníků, pěšin, záhonů, trávníků apod. a
tyto nečistoty odložit do odpadkové nádoby.
Čl. 3
Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství
1. Činnost uvedenou v čl. 2., odst. 1 písmeno a) je zakázáno vykonávat
a) Na území obce Luková na veřejných prostranstvích je každý povinen zabezpečit
pohyb svého psa nebo psa, kterého má v trvalé či přechodné péči vždy pouze na
vodítku. Na veřejných prostranstvích je zakázáno volné pobíhání psů.

Čl. 4
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
Obec vymezuje pozemek parcelní číslo 7 v k.ú Květná a 572/1 v k.ú. Luková, které jsou ve
vlastnictví obce jako pozemek určený pro volné pobíhání psů za dohledu majitele či průvodce
psa.
Čl.5
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky bude posuzováno jako přestupek dle § 46 zákona č.
200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.07.2007
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