Obec Roseč
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Zastupitelstvo obce Roseč se na svém zasedání dne 20.4.2007 usneslo vydat v souladu
s ustanovením § 10 písm. a) a d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecních zřízení, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 24 odst.2 zákona
číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
v územním obvodu Obce Roseč.
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
1. Územní obvod obce Roseč tvoří katastrální území obce Roseč.
2. Veřejným prostranstvím jsou všechny 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 prostoru1).
3. Volným pobíháním psů se rozumí stav, kdy pes není veden na vodítku a dále situace, kdy
má pes upevněné vodítko, avšak není veden ani uvázán k jinému předmětu pevně
spojenému se zemí
Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a vymezení ploch pro volné
pobíhání psů
1. Chovatel 2) psa je povinen zajistit, aby na veřejných prostranstvích byl pes v doprovodu
fyzické osoby způsobilé psa ovládat (dále jen „průvodce psa“).
2. Průvodce psa je povinen na veřejném prostranství uvedeném v příloze č. 1 této vyhlášky
vést psa na vodítku, tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů 3)
3. Držitel psa je povinen zajisti, aby na veřejném prostranství byl pes starší tří měsíců opatřen
evidenční známkou, kterou obdržel od obecního úřadu při splnění ohlašovací povinnosti
k poplatku ze psů. Tato povinnost se nevztahuje na držitele psů, jejichž psi jsou trvale
označeni prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest,
zejména tetování nebo identifikace čipem.
4. Povinnosti chovatelů k zamezení úniku zvířat, jejich volnému pohybu na veřejných
prostranstvích či k udržování čistoty jsou stanovený zvláštním zákonem 4).
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Čl. 4
Kontrolní činnost
Dodržování této obecně závazné vyhlášky kontrolují osoby, které jsou k tomuto pověřeny
obecním úřadem.
Čl. 5
Sankce
1. Jednání v rozporu s touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno u fyzických osob
jako přestupek, u právnických osoba a fyzických osob podnikajících, jako správní delikt.
2. Pro ukládání sankcí se užijí zvláštní předpisy 5).
Čl. 6
Zrušující ustanovení
Zrušuje se Vyhláška o ochraně veřejného pořádku, čistotě životního prostředí a zajištění
bezpečnosti na katastrálním území Obecního úřadu v Roseči, vydaná dne 13.3.1991.
Čl. 7
Zrušující ustanovení
Tato obecné závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2007.

………………………………….
Hana Šmejkalová
místostarosta

…………………………………
František Volf
starosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve věci pozdějších předpisů
2) § 3 odst. 1 písm a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých

souvisejících

zákonů (veterinární zákon)
3) § 60 odst. 11zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
4) např. § 11 odst.2 a § 13 odst.1 Zákona č. 246/1992Sb. na ochranu zvířat (za přestupek lze udělit pokutu až
20.000,-Kč, za správní delikt do výše 100.000,- Kč)
5) např.Zákon č. 200/1990Sb., o přestupcích, veznění pozdějších předpisů.
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Příloha k OZV č. 1/2007,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Podle článku 3 - Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a vymezení ploch pro
volné pobíhání psů je průvodce psa povinen na veřejném prostranství vést psa na vodítku, tím
nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů 3).
Vymezené plochy jsou:
v katastrálním území Roseč – parc. číslo 1/21 a 1/2 - viz situační plánek.
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