Obec Dobroměřice

Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Dobroměřice

Zastupitelstvo obce Dobroměřice se na svém zasedání dne 3.11.2004 usneslo vydat na
základě § 84 odst.2 písm. i) a § 10 písm. a) a d) zíkona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisu a v souladu s § 24 odst.2 zákona č. 246/1992., Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dale jen „vyhláška“):

Článek 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci.1) Místa na
veřejném prostranství, na které se vztahují povinnosti uložené touto vyhláškou jsou
vyznačena na snímku katastrální mapy obce, která je přílohou této vyhlášky.

Článek 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1/ Zakazuje se vstup se psy na následující veřejná prostranství: pískoviště u panelových domů
pč. 142/4, pískoviště u domů naproti ZZN pč. 90/9, 90/121
2/ Na následujícím veřejném prostranství v zastavěné části obce, vyjma míst uvedených v
odst. 1 čl. 2 musí být pes veden na vodítku.

Článek 3
Vymezení prostoru pro volné pobíhání psů
Pro volné pobíhání psů jsou vymezeny tyto prostory v obci: obecní cesta p.č. 587/1 k.ú.
Dobroměřice a p.č. 5185 v k.ú. Louny ve východní části obce, obecní cesta k rybníku pod
Červeným vrchem p.č. 599/1, pozemek u trati (Malé Dobroměřice) p.č. 118/7.

Článek 4
Kontrola
Kontrola dodržování povinnosti vyplývající z této vyhlášky provádí obecní úřad Dobroměřice
a předseda pořádkové komise.
Článek 5
Sankce
Porušení povinnosti stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek,
2/ nepůjde-li o jiný přestupek nebo správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů a
nebo o trestný čin.
Článek 6
zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/1997 ze dne 27.1.1998 o čistotě, ochraně zeleně a
veřejném pořádku.
Článek 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18.11.2004.

Iva Skolilová
místostarostka

Jaroslav Fořt
starosta

-----------------------------------------------------1/ § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2/ § 46 odst. 2 zákona č.200/ 1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

