Obecně závazná vyhláška Obce Valchov č. 1/2007,
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Zastupitelstvo obce Valchov se na svém zasedání dne 15. 6. 2007 usneslo vydat na
základě § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a podle § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

Článek 1
Účel vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Článek 2
Pohyb psů na veřejném prostranství
1.
Volné pobíhání psů na veřejném prostranství je zakázáno. Chovatel je povinen mít psa po
celou dobu jeho pobytu na veřejném prostranství pod účinnou kontrolou na vodítku a vést jej
tak, aby nedocházelo ke střetu s jinou osobou nebo zvířetem.
2.
Na dětské hřiště a dětské pískoviště je vstup se psy zakázán.
3.
Zákaz uvedený v odstavci 2 se nevztahuje na držitele, jejichž pes má slepecký výcvik a plní
povinnosti, ke kterým je vycvičen (tzv. asistenční pes), na příslušníky Policie ČR a
příslušníky Armády ČR, kteří používají psy při výkonu služby.
4.
Pes musí být trvale označen známkou, přidělenou obecním úřadem. Tato povinnost neplatí
pro psy mladší šesti měsíců.
5.
Pes patřící mezi služební či bojová plemena, nebo jejich kříženec, musí být na veřejném
prostranství vybaven náhubkem. Tato povinnost se nevztahuje na služební psy Policie ČR,
Městské policie ČR a Armády ČR.
6.
Každý držitel psa je povinen na veřejném prostranství odklízet po svém psovi exkrementy
(výkaly) a jiné nečistoty, které pes způsobil.

Článek 3
Kontrolní činnost

Kontrolu dodržování povinností stanovených v této obecně závazné vyhlášce provádějí:
členové zastupitelstva.

Článek 4
Sankce
1.
Porušení povinností stanovených v této obecně závazné vyhlášce lze postihnout podle
zvláštních právních předpisů (viz § 46 zákona č. 200/1990 Sb.).
2.
Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.

Článek 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti po 15 dnech od vyvěšení a schválení
zastupitelstvem obce.

Ing. Jiří Dokoupil, v.r.
místostarosta obce

Miroslav Dokoupil, v.r.
starosta obce

1) § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (Přestupkem
proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně
závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. Za
přestupek lze uložit pokutu do 30 000 Kč)
§ 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (obec
může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě, která je
podnikatelem, která porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce.)

