Obecně závazná vyhláška obce Ráječko
č.1I2012
o stanovení

pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce
a vymezení prostoru pro jejich volné pobíhání

Ráječko

Zastupitelstvo
obce Ráječko se na svém zasedání dne 7.3.2012 usnesením č.5 usneslo vydat
v souladu s ust.
24 odst.2) zákona na ochranu zvířat č.246/ 1992 b. ve znění pozdějších předpisů
a ustanovení
S 10 písm c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení). ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon O
obcích) a v souladu s ust. § 10 písm. d). ':l 35 a § 84 odst. 2) písmo h) zákona o obcích, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

ČI. 1

Úvodní ustanoveni
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen
prostranství v obci Ráječko
a vymezuje

,vyhláška")
stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném
pro tory pro jej ich volné pobíhání.

ČI. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostran tví
I) V zájmu zajištění

zeleně v obci lze na veřejných prostranství vodit psy pouze
na vodítku.
2) V zájmu zajištění veřejného pořádku lze vodit psy pouze
náhubkem a na vodítku na veřejná prostranství
s větším výskytem osob
3) Zcela zakázáno je vodit psy na všechna hřiště v katastru obce Ráječko a na místní hřbitov (mimo případy
uvedené v č1.4) .
4) Průvodce

veřejného

pořádku

zvířete je povinen

5) Rada obce Ráječko

a ochrany

odstranit

z veřejného prostranství
tuhé výkaly (exkrernenry)
po provázeném
zvířeti.
může dále svým rozhodnutím
vyhradit další prostory, kde je voděni psů zcela zakázáno.
Tyto prostory budou označeny cedulemi.

Vymezení

ČI. 3
prostoru pro volné pobíhání psů

Volným pobíháním
se pro účely této vyhlášky rozumí pohyb psa bez vodítka
pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či chovatele.
Volný pohyb psů je možný pouze mimo zastavěné

na veřejném

prostranství,

a to

území obce
ČI.4

U tanovení závěrečná
Ustanovení čI. 3 této obecně závazné vyhlášky se nevztahují na majitele (držitele),
jejichž psi mají slepecký
či asistenční
výcvik a plní povinnosti,
ke kterým jsou
Policie ČR, kteří používají psy při výkonu služby a psy záchranáře.

Či. 5
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