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OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA

c. 1/2008
kterou se upravují pravidla pro pohyb psð na verejném prostranství
Zastupitelstvo obce Troubsko na svém zasedání dne 12.3.2008 se usneslo vydat na
základe ust. ~24 odst.2 zákona c. 246/1992 Sb., na ochranu zvírat proti týrání, ve znení
pozdejsíchpredpisð a v souladu 5 ustanovením ~1Opísm. d), ~35 a ~84 odst. 2 písm. h)
zákona c.128/2000 Sb., 0 obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejsích predpisð, tuto obecne
závaznou vyhlásku

CI.l
Základní ustanovení

Tato vyhláska je závazná pro vsechny fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníkem psa
nebo dalsí osoby, kterým byl pes sveren, mající na území obce trvalé bydliste ci sídlo nebo se

na území obce zdrZují.

CI.2
Základní pojmy pro úcely této vyhlásky
1. Prðvodcem se rozumí napr. chovatel jeho vlastník ci doprovázejícíosoba
psa pri pohybu na verejném prostranství.
2. Verejné prostranství podle této vyhláskyse rozumívsechnyulice,chodníky,
verejná zeleñ, parky, místní komunikace a dalsí prostory prístupné kazdému bez
omezení, tedy slouzící obecnému uzívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.1
3. Volným pohybem psa se rozumí, kdy pes pri pohybu na verejném prostranství
není veden na vodítku a vybaven náhubkem.

CI.3
Pravidla pro pohyb psð na verejném prostranství
1. Stanovují se

následující pravidla pro pohyb psð na verejném prostranství v obci:

a) na chodnících,komunikacícha prilehléverejné zeleñina uliciZahradní, Zámecká, U
lednice, Vysehrad, Hranicky, Druzstevní, Skolní, Národního odboje, Lisky,Nová,
Ostopovická, Slunná, Jarní, Letní, Sadová, Lucní,U dráhy, Sekorova, Hodakova,
Munkova, Marie Cecílie, Polní, Jihlavská, Veselka, U rybníka, Pod vinohrady, (a
v dalsích nove vzniklýchulicích) - je mozný pohyb psð pouze na vodítku nebo

5 náhubkem
b) oznacení psa identifikacní známkou

2. Splnenípovinností stanovených v odst. 1. zajist'uje prðvodce, který má psa pod
prímým vlivem a dohledem.
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CI.

4 Sankce
Porusenítéto obecne závaznévyhláskyse postihujepodlezvlástníchpredpislf.
CI. 5 Úcinnost
Tato obecne závazná vyhláska nabývá úcinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlásení.
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Karel PECINA

zástupce starosty
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