OBEC Rokytnice
Obecně závazná vyhláška
Obce Rokytnice
č. 6/2010,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku týkající se omezení volného
pohybu psů na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo obce Rokytnice se na svém zasedání dne 28.12.2010 usnesením č. III/52
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku, jejímž cílem je omezení volného pohybu psů na veřejných prostranstvích.
Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Předmětem této OZV je omezení volného pohybu psů na veřejných prostranstvích, neboť se
jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Čl. 2
Zákaz činností na některých veřejných prostranstvích
(1) Na všech veřejných prostranstvích na území obce Rokytnice, mimo veřejné prostranství
vyznačené v příloze č.1 této OZV, jsou držitel psa nebo osoba doprovázející psa povinni mít
psa na vodítku, pokud dále není stanoveno jinak. Jestliže si to situace vyžádá, jsou osoby
uvedené v předchozí větě povinny opatřit psa náhubkem.
(2) Bez vodítka se na veřejných prostranstvích mohou pohybovat:
a) psi, kteří jsou určeni jako průvodci nebo pomocníci osob nevidomých, bezmocných a
osob, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu,
pokud takovouto osobu doprovázejí,
b) služební psi ozbrojených sil, ozbrojených sborů a složek integrovaného záchranného
systému při výkonu služby,
c) všichni psi na veřejném prostranství vymezeném v příloze č. 1 této vyhlášky.
(3) Vstup psů je zakázán na veškerá zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti, nacházející se
na veřejných prostranstvích; tento zákaz neplatí pro psy uvedené v odst. 2 písm. a) a b).
(4) Držitel psa nebo osoba doprovázející psa jsou povinni zajistit, aby byl pes při pohybu na
veřejných prostranstvích viditelně označen platnou evidenční známkou.
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Čl. 3
Závěrečná ustanovení
Porušování této vyhlášky bude postihováno dle obecně závazných právních předpisů (zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2004, k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2011 .

…………………….
Mgr. Iva Filáková
místostarostka

……………………….
Antonín Goňa
starosta

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 6/2010
Vymezení veřejného prostranství, kde je umožněn volný pohyb psů bez vodítka.

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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