Obecně závazná vyhláška č. 2/2010
o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při chovu a držení zvířat
na území obce Kozojedy
Zastupitelstvo obce Kozojedy se usneslo dne 28.4.2010 podle § 10 písm. a) a c)
a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Pohyb zvířat
(1) K zajištění veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku se
zakazuje:
a) volné pobíhání drůbeže na plochách veřejné zeleně a na všech dětských a
sportovních hřištích,
b) volné pobíhání psů na plochách veřejné zeleně, rovněž tak jejich koupání
v požární nádrži „ Na Pastvinách“
c) pohyb psů bez vodítka na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných
prostorech,
d) vstup se psy na hřbitovy, dětská a sportovní hřiště a pískoviště.
(2) Pohyb psů bez vodítka je dovolen jen na místech k tomu určených, jimiž jsou
polní cesty a okolí ČOV.
Je na zvážení majitele zda je vzhledem k pohybu ostatních osob toto jednání
bezpečné. Vždy však za psa i jiné zvíře nese plnou zodpovědnost
Článek 2
Zajištění čistoty
Chovatel nebo držitel psa je povinen
a) zajistit, aby pes neznečišťoval veřejná prostranství, veřejně přístupné prostory a
veřejná zařízení,
b) psem způsobenou nečistotu (extrement) neprodleně odstranit.
Článek 3
Vymezení pojmů
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se
a) veřejnou zelení rozumí zeleň přístupná každému bez omezení/ park na návsi,
hřbitov u kostelíka sv. Martina, prostor v okolí požární nádrže „Na Pastvinách“,
chatové osady.
b) veřejným prostranstvím rozumí náves, ulice, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení,
c) veřejně přístupným prostorem rozumí prostory a stavební díla přístupná veřejnosti,
zejména společné prostory obytných domů, pohostinská, kulturní a sportovní
zařízení, hřbitovy, budovy úřadů státní správy a samosprávy a přístřešky zastávek
veřejné hromadné dopravy,

d) veřejným zařízením rozumí zařízení pro potřeby veřejnosti, zejména telefonní
budky a stožáry osvětlení.
Článek 4
Sankční ustanovení
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze
postihovat jako přestupek dle § 46, odst. 2, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný správní delikt podle § 58 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích / obecní zřízení/, nejde-li o trestný čin.
Článek 5
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Touto obecně závaznou vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti stanovené
zvláštními právními předpisy / např.: přihlášení psa, očkování apod./
(2) Dozor nad dodržováním této vyhlášky provádí:
Orgány Policie ČR
Najatá bezpečnostní služba
(3) Touto vyhláškou se ruší vyhláška číslo 1/2004
(4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.5.2010

.....................................
starostka

vyvěšeno :

..................................
místostarosta

sejmuto :

