OBEC BUKovAl[Y
Obecně záv azná vyhláška
obce Bukovany
č. ln0l0,
lríerou se stanovuií pravidla pro pohyb psŮ na veřejném prostranství v obci
Zastupitelswo obce Bukovany se na svém zasedání dne 31.3.2010 usneslo vydat naz,ákJaóé
u§t. § 24 odst. 2 zÁkonaé,246llw2 Sb., na ochranu miíat proti ťýrání,ve znění pozdějších
předpiďr, a v souladu s ust. § 10 písm. a), c) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) ákona
é. l28l2OW Sb., o obcích (obecní ň:uleni), ve znění pozdějších předpinl, futo obecně
rÁvazrpu vyhlášku:

ó.r

Pravidla pro pohyb psů ne veřejnóm prostranství

l.

Stanowjí se nasledujícípravidla pro pohy,b psů na veřejném prostranstvíl v obci:

a)

2.

na veřejných prostranstvích v zastavěném uzemí obce je možrý pohyb psů pouze na
vodítku,

Splnění povinností stanovených v odst. l zajišťuje osoba doprovázející psaz, kíerá má psa
na veřqiném prostranství pod kontrolou či dohledem.

čtz

Vymezení prcstor pro volné pobíhání a výwik psů

1.

2.

Pro volné pobíhánía výwik psů se vymezují vďejní prostranswí mimo zastavěné úz€nú
obce.

Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst.
dohledem a přímým vlivem osoby doprovazejícípsa.

l je moáré pouze

pod neustálým

člr

Čistote veřcjnýcb prcctnnství

V

pfipadě znďištění veřejného prostranství vYkaty nŇete odstraní neprodleně toto znečištění
osoba doprovázejícípsa.

ó.l

Zál<ravsíupu
Zalaanje se v§fup psŮ na sportovištá dětská hřiště a pískoviště a do budovy obecního úfudu.

' g 34 zákora ě. l28t2ffi Sb,, o obcích (obecní zřrzení), zní: Veřejným prostranstvím jsou všechna ná,rněstí,
ulice, tržiště,chodniky, veřejrui zeleř1 parky a dalšíprostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému úiívá,ní,a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoíu.
' Osobou doprovrázející psa se rozumí rrapř. chovatel ps4 jeho vlastník či držitel, osoba majícípsa v pďi.

čt. s
Účinnost
Tato obecně zitvanávyhláška nabyvbúčinnosti15. dnem po dni jejího yyhlášení,

květoslav pantlík
starosta obce

Jana Šimečková

místostarostka

Vyvěšeno na úřednídesce dne: 1.4.2010
§ejmuto z úřednídesky

dne:

16.42010
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Ministerstvo vnitra
odbor dozoru a kontroly veřejné správy
oddělení dclzoru Brno

Anenská 1C)
602 00 Brno

Vaše značka

naše značka

63/10

vyřizuje
Kocourková

dne

7.4.2010

Zasíláme viám Obecně závaznou vyhlášku č. 1 12010, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psŮ rra veřejném prostranství v obci.
OZV byla sr;hválena Zastupitelstvem obce Bukovany dne 31 .3.2010

S pozdravem

/'//.
květoslav Ěáňtlir,

/+-!

starosta obce
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