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Obec Jindřichov

OBECNĚ

č

ZÁVAZNÁ

•

VYHLÁŠKA

1/2006,

o pravidlech pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích
obce Jindřichov

Schváleno zastupitelstvem obce dne:

7. 6. 2006

Číslo usnesení:

153/23

Zastupitelstvo obce Jindřichov na svém zasedání dne 7. června 2006 schválilo usnesením
č.153/23, v souladu s ustanovením
§ 10 písmo a) a d) a § 84 odst. 2 písmo i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu
s ustanovením
§ 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Předmět vyhlášky
Tato Obecně závazná vyhláška obce Jindřichova je vydávána ze zákona č. 246/1992, § 24 k
stanovení základních pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství
na celém území obce
Jindřichova.

Článek 2
Vymezení pojmů
1) Držitelem psa je každá právnická
veřejném prostranství ve své moci.

nebo fyzická osoba, která má k jakémukoliv

účelu psa na

2) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení, dětská hřiště, pískoviště, venkovní hrací
plochy pro děti a sportoviště, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru.

Článek 3
Povinnosti držitelů psů
1) Na veřejném prostranství je držitel psa povinen vést psa na vodítku
náhubkem, s výjimkou psů, u nichžje náhubek nevhodný.
2) Držitel psa je povinen zajistit identifikaci psa evidenční známkou
správcem místního poplatku ( a to u psů starších šesti měsíců ).

s nasazeným

vydanou

funkčním

příslušným

Článek 4
Ostatní ustanovení
Výše uvedené povinnosti
předpisy. ( 1 )

se nevztahují

na psy zvláštního

určení, na které se vztahují

zvláštní

Článek 5
Veřejná prostranství obce
1) Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou parcely nebo jejich části:
v k.ú. Jindřichov:
- stavební 14/1, 65/1, 71/4, 91, 98/2, 125/3, 200/1, 200/2, 200/3, 20014, 468/2, 517,2, 534/2,
534/3,
- pozemkové
34,60/1,85,8811,203,310/1,310/2,45811,458/2,486,
51611, 535/1, 535/14,
546/3, 566, 573/1, 574/1, 592/1, 596, 602,4, 608, 609, 725/3, 72514, 820/1, 924/3, 924/6,

924/54,1219/6,1376/3,1440/4,1440/6,1494,149511,
1495/2, 1495/3, 1495/4, 1495/5, 1496,
1497, 1550, 1551,274711,3228,3822/2,3869/2,3887/2,
4875,5145,5153,5256/2,5399,
5358/1, 5358/2, , 536411, 5364/2, 5367, 537011, 5371/1, 5371/2, 5373, 537411, 5374/2,
5377/1,537811,5382/1,5383,5384,5386/2,5391/5,5473,
5480, 5510
v k.ú. Arnultovice:
- stavební 4/2
- pozemkové 137/1,13811,14111,141/2,

237,239,241,957,958,988.

2) a vzdálenost 10 metrů od dětských pískovišť na pozemkových parcelách č. 85, 924/3,
924/54,516/1,310/1, 535/1 a stavební parcele č. 200/2,200/3,200/4,
vše v k.ú. Jindřichov ve
Slezsku je zakázáno vodit psy.
3) Na dětská hřiště, venkovní hrací plochy pro děti, sportoviště a areál základní a mateřské
školy na pozemkových parcelách Č. 1550, 1551, 1494, 1495/1, 1495/2, 1495/3, 5256/2,
1440/4,1440/6,1495/5,596,1497,1496,592/1,5510,
a na stavebních parcelách Č. 468/2 je
zakázáno vodit psy.
4) Na pozemkových parcelách v k.ú. Jindřichov ve Slezsku
pobíhání psů v rámci jejich výcviku.

Č.

203 a 3228 je povoleno volné

Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška Č. 3/2003 o
zabezpečení veřejného pořádku při chovu a držení zvířat na území obce Jindřichov.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. Dnem
vyhlášení je první den vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Jindřichov.
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(1) zákon Č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon Č. 28311991 Sb.,
o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon Č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, zákon Č. 124/1992 Sb., o vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů,
zákon Č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sňato z úřední desky dne:
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