Obec Dlouhý Most
Obecně závazná vyhláška č.... 3/2005.,
Zastupitelstvo obce Dlouhý Most se usneslo na svém zasedání dne 14.listopadu 2005
usneslo vydat na základě § 10 písmo a) a d) § 84 odst 2 písmo i) zákona
12812000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst 2 zákona
246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
č.

č.

ČI. I
Úvodní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen "vyhláška") upravuje pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství, nevymezuje prostory pro volné pobíhání psů vzhledem k pravidlům pro
pohyb psů na veřejném prostranství stanoveným čl. 2, vymezuje činnosti, které by mohly narušit
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví
a majetku.
2) Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí veřejná prostranství
vyznačená žlutě v příloze č.l této vyhlášky.
3) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku je vstup se zvířaty do vymezených míst.

ČI. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Pes, který se pohybuje na veřejném prostranství je pod trvalou kontrolou nebo dohledem
chovatele'! .

ČI. 3
Zákaz činností na vymezených místech
Činnost uvedenou v čl. 1 odst. 3 je zakázáno vykonávat na vymezených místech (vyznačeno
červeně v příloze č.l této vyhlášky):
a) na hřišti,
b) na dětském hřišti,
c) na hrací ploše u Základní a mateřské školy Dlouhý Most

ČI. 4
I)

zákon

č.

246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Závěrečná ustanovení
1) Zrušuje se Vyhláška
Dlouhý Most.
2)

Č.

2/2001 o držení psů, koček a jiných zvířat na území obce

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1.2006 .
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Eduard Kůhnel
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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Roland Mizera
starosta

