OBEC HAMR NA JEZEŘE
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2008,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Hamr na Jezeře
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 13.6.2008 usneslo vydat na základě
ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ust. § 10 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
.
1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen “vyhláška”) upravuje pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů v územním obvodu obce
Hamr na Jezeře.
2. Územní obvod obce Hamr na Jezeře tvoří části obce Hamr na Jezeře, Útěchovice a Břevniště.

Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci a jejich místních
částí :
1. Na veřejných prostranstvích1 v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku.
2. Pohyb psů bez vodítka je povolen pouze na vymezených prostorech pro volné pobíhání psů, které
jsou uvedeny v příloze č. 1 a graficky znázorněny na mapce v příloze č. 2 této vyhlášky. V těchto
prostorech musí být pes pod neustálým přímým dohledem a kontrolou a musí mít na mordě upevněný
ochranný náhubek „košík“.
3. Pes, jehož držitel má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo, musí být při pohybu na veřejném
prostranství opatřen platnou identifikační známkou, která je držiteli psa vydávána bezplatně3). Tato
známka je nepřenosná na jiného psa.

Čl. 3
Splnění povinností stanovených v čl.2 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

1

) dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, veřejným
prostranstvím jsou všechna náměstí, tržiště, chodníky veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení , tedy sloužící obecnému užívání , a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
2)
fyzickou osobou se rozumí chovatel psa, jeho vlastník, držitel, či doprovázející osoba
3
) obecně závazná vyhláška o místních poplatcích obce Hamr na Jezeře dle zákona č.565/1990Sb., o místním
poplatku, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 4
Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na služební psy Policie ČR a celní správy, pokud
vykonávají činnost v souvislosti s plněním pracovních úkolů4), dále záchranářské psy při výkonu
záchranných prací; psy speciálně vycvičené jako průvodce zdravotně postižených osob.

Čl. 5

Porušování povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou bude stíháno podle
zvláštních právních předpisů5).
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

4

) např. § 38 odst. 1 písm. e) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
§ 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
5
) např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
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