Obecně závazná vyhláška 1/2007
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Nebovidy na svém zasedání dne 28.6.2007 se usneslo vydat v souladu
s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb.a v souladu s ustanovením § 10 písm.d), §
35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, tuto obecně závaznou
vyhlášku :
Čl. 1
Obecná ustanovení
Účelem této obecně závazné vyhlášky je upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Veřejným prostranstvím se pro účely této OZV jsou všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů
1. Na veřejných prostranstvích je pohyb psů dovolen pouze na vodítku.
2. Při konání akcí, na kterých je přítomen větší počet osob ( shromáždění, kulturní a
sportovní akce konané na veřejných prostranství) je pohyb psů dovolen pouze na
vodítku a s náhubkem.
Čl. 4
Vymezení prostoru pro volné pobíhání psů
Na veřejných prostranstvích : pozemek č. 473/1 (cesta od sušárny v Nebovidech k hasičské
nádrži na H.Dole), pozemek č. 311(stráň pod sušárnou), pozemek č.322/1, pozemek č.
323/2(Otakárka) je povolen volný pohyb psů, ale pouze v doprovodu průvodce psa. Tyto
pozemky jsou zakresleny do mapy, která tvoří přílohu č.1.
Čl.5
Sankce
Při porušení obecně závazné vyhlášky 1/2007, bude majiteli psa vyměřena pokuta a při
opakovaném porušení bude pokuta dvojnásobná.

Čl. 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č.2 z roku 1991 „Zákaz pobíhání psů a ostatních domácích zvířat ve
všech částech obce Nebovidy a Hluboký Důl“.

Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem následujícím po dni jejího
vyhlášení. Dnem vyhlášení je den vyvěšení vyhlášky na úřední desce obce Nebovidy.
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