OBEC BOHUTICE
Obecně závazná vyhláška obce Bohutice
č. 3/2011
kterou se vyhlašují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce
Bohutice
Zastupitelstvo obce Bohutice se na svém zasedání dne 19.9.2011 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) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení
Účelem této obecně závazné vyhlášky je upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Bohutice.

Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníkem
nebo chovatelem psa, další osoby, kterým byl pes svěřen byť na přechodnou dobu, nebo osoba psa
doprovázející.

Veřejným prostranstvím pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí všechny návsi, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1.
Volný pohyb psa je situace, kdy pes při pohybu na veřejném prostranství není veden na vodítku.

Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
Na veřejném prostranství je zakázáno nechat volně pobíhat psy a vstupovat se psy na dětská a sportovní
hřiště, pískovitě a depozitní místa posypového materiálu v majetku obce Bohutice.

Osoba doprovázející psa je povinna na veřejném prostranství vést psa na vodítku tak, aby neobtěžoval jiné
osoby, neohrožoval jejich život, zdraví nebo majetek.

Čl. 3
Sankce
Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle platných
právních předpisů2.

Čl. 4
Osvobození
Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití dle zvláštních předpisů3 a na
psy v doprovodu nevidomých a tělesně postižených.

Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10.10.2011.

Pavel Štefka – starosta obce
Lubomír Brezovský - 1. místostarosta obce
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zákon č. 128/2000 Sb.o obcích , ve znění pozdějších předpisů
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zákon č.. 200/1990Sb. o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů
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zákon č. 212/1999Sb., o ozbrojených silách ČR, celní zákon č. 13/1993Sb., ve znění pozdějších změn a

doplňků,zákon č. 555/1992 Sb.o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, ve znění pozdějších změn a
doplňků, zákon č.124/1992Sb. o Vojenské policii., ve znění
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