Obecně závazná vyhláška
obce Kovalovice č.1/09
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci.
Zastupitelstvo obce Kovalovice vydalo na svém veřejném zasedání dne 17.2.2009 v souladu
s ust. § 10 písm. d), ust. § 35 a ust. § 84 odst.2 pism. h) zákona č . 128/2000 Sb., o obcích,v
platném zněni a v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týráni, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.I,
Veřejná prostranství, chovatel.
1. Veřejným prostranstvím jsou ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezeni, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.1)
2. Za prostory v zařízeních obce, která slouží potřebám veřejnosti dle ust.§ 10 písm.c)
zákona o obcích se například považují školy, dětská hřiště a podobně.
3. Chovatelem je pro účely této obecně závazné vyhlášky každá právnická nebo fyzická
osoba, která drží nebo chová trvale nebo dočasně psa, doprovází jej nebo nad ním má
dohled.

Čl.II.
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
Povinností chovatele:
1. zamezit vstupu a pohybu psa v prostorách zařízení obce v těchto lokalitách:
oplocený areál Mateřské školy Kovalovice, včetně školního hřiště
areál vedle budovy Obecního úřadu, včetně přilehlého dětského hřiště.
oplocený areál koupaliště.
2. Pohyb psů na veřejném prostranství je možný jen s použitím vodítka. Vlastnosti vodítka
(délka a pevnost) musí umožňovat účinnou ovladatelnost psa. Není-li osoba, která psa
doprovází, vzhledem ke svému věku nebo fyzické zdatnosti zjevně schopna zajistit
účinnou ovladatelnost psa pomocí vodítka, je povinna použít současně s vodítkem
náhubek. Vlastnosti a upevnění náhubku musí znemožňovat psovi kousnutí.
3. Dbát na to, aby pes neznečišťoval veřejná prostranství, pokud se tak stane, je majitel psa
povinen provést neprodleně úklid.
4. Pokud dojde k napadení a poranění člověka psem, je držitel psa povinen jednat v souladu
se zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění 5).
5. Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na služební psy Policie české republiky, psy
používané ostatními složkami integrovaného záchranného systému 3) a psy určené k
doprovodu nevidomých osob a jiné asistenční psy.

Čl.III.
Závěrečná ustanoveni
1. Porušení ustanovení této vyhlášky se postihuje dle příslušných ustanovení zvláštních
právních předpisů 4).
2. Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení
vyvěšením na úřední desce.

Vyvěšeno 18.02.2009
Sejmuto 10.3.2009

Ing. Stanislav Honek- místostarosta

1)

Milan Blahák – starosta

§34, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřizení),v platném znění.
§ 3, písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní v platném zněni.
3)
§ 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění.
4) §
27 odst. I písrn. j), § 27a odst. 1 pism. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týráni, v platném znění.
5)
§4 odst.1, pism. h zákona 166/1999 Sb. o veterinární péči a změně některých zákonů v platném znění
2)

