Město Blatná

Obecně závazná vyhláška
č. 8/2005
O STANOVENÍ PRAVIDEL POHYBU PSŮ NA VEŘEJNÉM
PROSTRANSTVÍ

Zastupitelstvo města Blatné se na svém zasedání dne 20.12.2005 usneslo vydat na základě
§ 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a § 24
odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku).
Čl. 1
Obecná ustanovení
Tato vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Blatné.
Čl.2
Pravidla pro pohyb psů
1)
2)
3)
4)
5)

Na veřejných prostranstvích se psi mohou pohybovat pouze na vodítku v doprovodu osoby.
Za dodržování stanovených pravidel pro pohyb psů odpovídají držitelé psů.
Na pietních místech je pohyb psů zakázán.
Veřejné prostranství je vymezeno zvláštním zákonem1.
Pietní místa jsou vymezena zvláštním zákonem2
Čl. 3
Sankce

Porušení této vyhlášky lze u fyzických osob postihovat jako přestupek3, u právnických osob
a fyzických osob, které jsou podnikateli jako správní delikt4.

Čl. 4
Dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou veřejným prostranstvím všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
1

Dle § 2 odst. 2 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech, ve znění pozdějších předpisů, je válečným
hrobem pro účely tohoto zákona i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo
obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské
operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo oběti osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo
vojenské operaci v době války.
2

3

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

4

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolní činnost
Dohled nad dodržováním obecně závazné vyhlášky provádí městská policie.
Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.
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