Obecně závazná vyhláška obce Mezina
č. 1/2012
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Mezina
Zastupitelstvo obce Mezina se na svém 8. zasedání zastupitelstva obce Mezina dne 14.3.2012
usnesením č. 61/8/2012 podle ustanovení §10 písm. a) a § 84 odst.2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
v územním obvodu obce Mezina.
2. Nevztahuje se na honební pozemky, kde se uplatňování práv a povinností osoby doprovázející
psa řídí zvláštním zákonem.
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná zeleň, parky a
další prostory příslušné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostotu (§ 34 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů), uvedená v příloze č. 1.
2. Volným pohybem psů se rozumí stav, kdy pes není veden na vodítku a dále situace, kdy má
pes upevněné vodítko, avšak není veden, ani uvázán k jinému předmětu pevně spojenému se
zemí.
3. Průvodcem psa je každý chovatel1), který se pohybuje se psem (psy) starším (staršími) 3
měsíců na veřejném prostranství nebo jinak umožní výše uvedeným pohyb po veřejném
prostranství.
4. Chovatelem je každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat,
ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.
Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a vymezení ploch pobíhání psů:
1. Průvodce psa je povinen zajistit, aby na veřejných prostranstvích byl pes v doprovodu fyzické
osoby způsobilé psa ovládat.

2. Průvodce psa je povinen na veřejném prostranství, kde dochází k většímu soustředění lidí, vést
psa na vodítku popř. i s nasazeným náhubkem. Tato povinnost se nevztahuje na plochy určené
k volnému pobíhání psů uvedené v odstavci č.3.
3. Pro volné pobíhání psů je určena plocha:
pozemek par.č. 194/5 v k.ú Mezina
pozemek par.č. 662/1 v k.ú. Mezina
Čl. 4
Sankce a opatření
1. Porušení této obecně závazné vyhlášky bude u fyzických osob postihováno jako přestupek
podle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako
jiný správní delikt, nepůjde-li o trestní čin.
2. Pokud dojde k porušení ustanovení této obecně závazné vyhlášky právnickou nebo fyzickou
osobou, která je podnikatelem bude sankce stanovena v souladu s ust. § 58 odst. 4 a 5 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
Příloha:
Výčet pozemků, kde je zakázán volný pohyb psů
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Hana Krajíčková
místostarostka

………………………..
Stanislava Slováková
starostka

Vyvěšeno na úřední a na elektronické úřední desce: 16.3.2012
Sejmuto z úřední a z elektronické desky: 1.4.2012
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Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
§ 3 (1)
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