Obec

KAROLÍN

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KAROLÍN
č. 3/2005
o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Karolín se na svém zasedání dne, 19. 12. 2005 usnesením č.53/05 usneslo
vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 10 písm, d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení
Účelem této obecně závazné vyhlášky je upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a
vymezit prostory pro volné pobíhání psů.

Článek 2

Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství
(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, hřiště,
pískoviště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání,
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejná prostranství pro účely této obecně
závazné vyhlášky, jsou graficky znázorněna v příloze č.1 této obecně závazné vyhlášky.
(2) S vyjímkou prostor, uvedených v článku 3 této obecně závazné vyhlášky se zakazuje volné
pobíhání psů na veřejném prostranství.

(3) Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna zabezpečit psa vedením na
vodítku tak, aby pes neobtěžoval jiné osoby a zvířata, neohrožoval jejich zdraví, životy nebo
majetek.
(4) Zakazuje se vodit psy na zahradu mateřské školy, na hřiště , do veřejných budov jako
mateřská škola, knihovna, obecní úřad včetně dvora .
Článek 3

Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
Pro volný pohyb psů jsou v obci vyhrazeny tyto prostory veřejného prostranství:
p.č 463/2

- cesta , zahrady velká strana

p.č. 508

- cesta , zahrady malá strana

p.č. 504

- cesta , místní komunikace k domu č. 79

p.č. 505/2

- cesta, místní komunikace Karolín - Vrbka

Tyto prostory jsou graficky znázorněny v příloze č.2 této obecně závazné vyhlášky.
Článek 4

Sankce
Porušování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno
podle platných právních předpisů1).
Článek 5

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2006.
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Jiří Kužma

Milan Opravil

Vyvěšeno dne: 20. 12. 2005
Sejmuto dne: 6. 1. 2006

-----------------------------------------------------------------------------------------1) např.: zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

