
                                      

                                            OBEC  ŽERANOVICE 

 

                                       Zastupitelstvo obce Žeranovice 

 

                               OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

 

                                             obce Žeranovice 

 

                                                 č. 3 / 2015, 

 

                     kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů    

                               na veřejném prostranství v obci 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Žeranovice se na svém zasedání dne 26.11.2015 usnesením č. 8/8 

usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 10 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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, tuto obecně závaznou vyhlášku 

(dále jen „vyhláška“) : 

 

 

 

                                                             

                                                               Čl.  1 

 



                       Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství  

 

 

1.  Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci: 

 

a)  na veřejném prostranství v obci (veřejným prostranstvím se dle § 34 zákona o 

     obcích rozumí 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) , vyznačeném v příloze č. 1 této 

     vyhlášky, se volné pobíhání psů zakazuje a pohyb psů je možný pouze na vodítku 

     takovým způsobem, aby nedocházelo ke střetu s jinou osobou nebo zvířetem,   

 

b)  na veřejném prostranství v obci, vyznačeném v příloze této vyhlášky, se rovněž 

     zakazuje výcvik psů a doprovázející osoba je povinna neprodleně odstranit 

     znečištění způsobené psem.   

                                                        -    2    - 

 

     

2.  Splnění povinností stanovených v odst. 1 tohoto článku zajišťuje fyzická osoba, 

      která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem. 

                                                 

3.  Ustanovení uvedené v odst. 1 se nevztahují na psy služební a záchranářské při 

      výkonu služby a záchranných pracích a na psy speciálně vycvičené jako 

      průvodci zdravotně postižených osob. 

 

4.  V případě porušení ustanovení uvedených v odst. 1 se držitel psa vystavuje 

      sankcím dle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

      předpisů. Tím není dotčena jeho povinnost k náhradě případných škod. 

 



 

 

                                                            Čl.  2 

 

                                                        Účinnost 

 

                                      

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2016. 

 

 

 

 

 

 

………………………………                                    ………………………………… 

         František Gořalík v.r.                                             JUDr. Stanislav Němec v.r. 

                místostarosta                                                                    starosta          

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 


