O B E C

D A M N Í K O V

Zastupitelstvo obce Damníkov

Obecně závazná vyhláška obce Damníkov č. 1/2017,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Damníkov
Zastupitelstvo obce Damníkov se na svém zasedání dne 27. 03. 2017 usnesením č.
4/3/2017 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), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Pravidla pohybu psů
1. Na veřejných prostranstvích je možný pohyb psů pouze na vodítku. Pes musí být
veden na vodítku u nohy fyzické osoby, která má psa na veřejném prostranství pod
kontrolou či dohledem1 (dále jen „držitel psa“), takovým způsobem, aby se při míjení
jiných osob a vedených psů nebo jiných zvířat nemohl s nimi dostat do kontaktu.
2. Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory:
lokalita u koupaliště tzv. Na písečníku (p. p. č. 5227, 5228 obě v k. ú. Damníkov),
které jsou současně graficky vymezeny v příloze č. 1.
3. Volné pobíhání psů v prostorách uvedených v odst. 2 je možné pouze pod neustálým
dohledem a přímým vlivem držitele psa.
4. Držitel psa je povinen na veřejném prostranství při uvázání psa vždy opatřit čumák psa
náhubkem a zároveň musí zajistit psa tak, aby nedocházelo ke střetu psa s jinou
osobou či zvířetem.
5. Povinnost stanovenou v odst. 4 má držitel psa zároveň i při pohybu se psem na
zastávkách autobusové dopravy, při veřejném shromáždění občanů, veřejných
produkcích nebo sportovních akcích na veřejném prostranství.
6. Povinnosti stanovené v odstavcích 1, 4 a 5 tohoto článku se nevztahují na psy služební
a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací a na psy speciálně vycvičené
jako průvodci zdravotně postižených osob.

1

chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba

Článek 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Jiří Blažek
starosta

Petr Šembera, DiS.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. 03. 2017
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

