Obecně závazná vyhláška
městyse Nedvědice č.02/2007
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích v městysi Nedvědice

Zastupitelstvo městyse Nedvědice na svém zasedání č.6 dne 5.11.2007 schválilo v souladu s
ustanovením §84, odst. 2, písm h) a na základě ustanovení § 10, písmeno d), zákona č.128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 24, odst.2, zákona č.246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále je „vyhláška“)

Článek 1
Předmět a účel vyhlášky
Tato vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi
Nedvědice, t.j.v k.ú. Nedvědice a k.ú.Pernštejn.
Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
1. Veřejné prostranství – místa vymezená § 34 zákona č.128/2000 Sb. O obcích, ve znění
pozdějších předpisů, tedy všechna náměstí, 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 prostoru.
2. Držitel psa – osoba, která má zvíře v posuzovaném okamžiku u sebe či v opatrování a která
za něj zodpovídá.
3. Volný pohyb psa – pobíhání psa bez dohledu držitele nebo pod přímým dohledem držitele
bez zajištění vodítkem popř. jiným prostředkem.
Článek 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a povinnosti držitele
1. Volný pohyb psů bez náhubku a vodítka je na území městyse Nedvědice vč.místní části
Pernštejn možný pouze na veřejně přístupných místech určených v článku 4 této obecně
závazné vyhlášky.
2. Veřejně přístupná místa určená pro volný pohyb psů bez náhubku a vodítka jsou označena
tabulkami s vyobrazením psa a nápisem „Psí zóna“.
3. Venčení a pohyb psů na ostatních veřejně přístupných místech jsou možné pouze s použitím
vodítka, jehož délka umožní bezpečnou ovladatelnost psa pomocí vodítka.

-2Článek 4
Veřejně přístupná místa, určená k volnému pohybu psů bez náhubku a vodítka
Veřejně přístupná místa, určená k volnému pohybu psů bez náhubku a vodítka (psí zóny) jsou
na území městyse Nedvědice vč.místní části Pernštejn následující:
− Pernštejn – prostor bývalé skládky posypového materiálu
− Nedvědice – Žleb – prostor od budovy bývalého drtiče kamene dále do Žleba
− Nedvědice – mezi struhou a Svratkou za MEZem a za bytovkami
Článek 5
Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes
poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen 2). Tato známka je nepřenosná na jiného psa i
kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci
poplatku oznámit.
Článek 6
Společná ustanovení
1. Ustanoveními této obecně závazné vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti uložené držitelům
psů zvláštními předpisy. 1)
2. Jednání v rozporu s touto vyhláškou bude posuzováno u fyzických osob za přestupek, u
právnických osob a fyzických osob podnikajících , jako správní delikt. Pro ukládání sankcí
se užijí zvlástní předpisy – např.zákon č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů a zákon č.128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů.
3. Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška městyse Nedvědice
č.1/1997 o podmínkách chovu zvířat na území městyse Nedvědice.
Zrušuje se Vyhláška č. 1/1997 o podmínkách chovu zvířat na území obce Nedvědice.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2008.

Ing. Pavel Vejrosta
starosta

PhDr. Petr Čermák
místostarosta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) např. Zákonč.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých ustanovení souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č.246/1992 Sb. na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
2) Zákonč.565/1990Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

