se sídlem Krásno, Radni ní 1, PS 357 47
_______________________________________________________________________________________

Krásno 4.10.2007
.j. 749/2007
vy izuje: Ing. Masopust Jan, tel.: 352698370

OBECN

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
íslo 2/2007 ze dne 4.10.2007,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb ps na ve ejném prostranství
m sta Krásno
Zastupitelstvo m sta Krásno se na svém zasedání dne 4.10.2007 rozhodlo svým usnesením
. 06/07/2007 vydat na základ ustanovení § 10 písm. a) a c) a v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. i) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších
p edpis , a dle § 24 odst. 2 zákona . 246/1992 Sb., na ochranu zví at proti týrání, ve zn ní
pozd jších p edpis , tuto obecn závaznou vyhlášku:
l. 1
Ú el obecn závazné vyhlášky
Tato obecn závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb ps na ve ejném prostranství a

vymezuje prostory pro volné pobíhání ps .

l. 2
Vymezení pojm pro ú el této obecn závazné vyhlášky
1.

Chovatel psa - je každý, kdo psa vlastní nebo drží, anebo je pov en se o n starat, a již
za úplatu nebo bezúplatn , a to i na p echodnou dobu.

2.

Držitel psa - je osoba, která psa fakticky ovládá, nakládá s ním jako s v cí vlastní a má
úmysl mít psa u sebe.

3.

Doprovod - osoba, která doprovází, má psa v pé i, na starosti, i v daném okamžiku pod
dohledem, anebo to má ur eno chovatelem, držitelem nebo vlastníkem zví ete.

4.

Pln ovladatelný pes - pes, který je pod plnou kontrolou doprovodu, kterou se rozumí
efektivní ovládání psa pomocí vodítka, akustických signál , i jiných prost edk .

5.

Volný pohyb ps - pohyb psa bez vodítka na ve ejném prostranství, a to pod kontrolou
nebo dohledem držitele i chovatele.

6.

Eviden ní známka – je vydávána M stským ú adem Krásno poplatníkovi bezplatn za
podmínky uhrazení místního poplatku ze psa (obecn závazná vyhláška m sta Krásno .
1/05 ze dne 21.2.2005 o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších zm n).

7.

Ve ejné prostranství – jsou to všechna nám stí, ulice, chodníky, ve ejná zele , parky a
další prostory p ístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
l. 3
Pravidla pro pohyb ps na ve ejném prostranství

1.

Pes m že být na ve ejné prostranství vyveden pouze tehdy, je-li ozna en eviden ní
známkou.

2.

Na ve ejném prostranství v zastav ném území obce musí být pes veden na vodítku
opat eným obojkem nebo musí být pln ovladatelným. Tato prostranství jsou vyzna ena
v p íloze . 1.

l. 4
Vymezení prostoru pro volné pobíhání ps
Pro volný pohyb ps jsou vymezeny plochy mimo zastav né území m sta Krásno a osad Háje
a Dolní Hluboká, které jsou vyzna eny v p íloze . 1, a plocha v osad Milešov.
l. 5
Sankce a kontrolní innost
1. Porušení povinností stanovených touto obecn závaznou vyhláškou m sta Krásno bude
posuzováno jako p estupek podle zákona . 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní
pozd jších p edpis .
2. Kontrolu dodržování této obecn závazné vyhlášky provádí zastupitelstvo m sta Krásno a
M stský ú ad Krásno.
l. 6
Úlevy
1. Ustanovení lánku 4 této obecn závazné vyhlášky se nevztahují na služební psy p i
výkonu služby a to u Policie R, Cizinecké policie, Celní správy a Armády R.
2. Dále se ustanovení lánku 4 nevztahují na držitele, jejichž psi mají slepecký výcvik p i
pln ní povinností, ke kterým byli a jsou vycvi eni.
3. Úlevy uvedené v odstavci 1 tohoto lánku se nevztahují na p íslušníky ozbrojených složek
uvedené v odstavci 1 tohoto lánku, pokud jsou mimo službu, a nebo mají zví e v
soukromém vlastnictví.

l. 7
Ú innost
Tato obecn
1.11.2007.

závazná vyhláška byla vyhlášena dne 4.10.2007 a nabývá ú innosti dne

Ing. Jan Masopust

Lenka Sidorjaková

místostarosta m sta

starostka m sta

P íloha . 1 - Grafické vyzna ení ve ejných prostranství v zastav ném území
___________________________________________________________________________

Vyv šeno dne:
Sejmuto dne:

