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Obecně závazná vyhláška Městyse Boleradice č.3|20!!,

Kterou se stanovují pravidla pro pohyb psri na veňejném prostranství v městysi Boleradice a
vymezují prostory pro volné pobíhání psri

Zastupitelstvo městyse Boleradice se na svém zasedání dne 23.11. 2011 usnesením č. 6

usneslo vydat na zák|adě ustanovení $ 24 odst. 2 zékona č.24611992 Sb., na ochranu zvítat

proti t]Írání , ve znění pozdějších pŤedpisti a v souladu s ustanovením $ 10 písmeno d), $ 35 a $

84 odstavec 2) písmena h) zákona ě. I28l2a00Sb., o obcích (obecní zÍízení), ve znění

pozdějších pŤedpisri, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čt. r

Pravidla pro pohyb psri na veŤejném prostransfuí

Stanovují se následující pravidla pro pohyb na veŤejném prostranstvíl v obci:

a) na veŤejn;fch prostranstvích v obci vyznačen;fch na mapě v pŤíloze č. 1 k této obecně

závazné vyhlášce, je možny pohyb psri pouze na vodítku,

b) na veŤejn;Ích prostranstvích v obci vyznaěenych na mapě v pŤíloze č. 1 k této obecně

závazné vyhlášce, se zakazuje vycvik ps ,

c) na veŤejnych prostranstvích v obci,vyznačenych na mapě v pÍíIoze č. 1 k této obecně

závazné vyhlášce se stanovuje povinnost odstranění zneěištění veŤejného prostranství

psími exkrementy.

Splnění povinností stanovenych v odst. 1 zajišťuje fyzícká osoba, která má psa na

veŤejném prostranství pod kontrolou či dohledem2.

' 534 zákona č. |28/2ooo Sb o obcích (obecní ďizeni), ve zrění pozdějších pŤedpisli
, Fyzickou osobou se rozumí napŤ. chovatel psa' jeho vlastník či doprovázející osoba
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ct.2

Vymezení prostorri pro volné pobíhání psri

Volné pobíhaní ps je možné pouze pod neustál;ym dohledem a pŤím;fm vlivem osoby

doprovázející psa, mimo prostory uvedené v čl. 1 této vyhlášky.

cr.3

Kontrola a sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihnout podle zvláštních právních pŤedpisri.

UloŽení sankce nezbavuje odpovědnou osobu povinnosti odstranit závadny stav ve

stanovené lh tě. Pokud tak neučini, mtlže tak učinit ÚŤad městyse na náklady odpovědné

osoby.

DodrŽovríní této vyhlášky kontrolují pověŤení pracovníci Úradu městyse.
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Zrušovací ustanovení

Ke dni ričinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 212005 o pravidlech pohybu psri na

veŤejnych prostranstvích na uzemí obce Boleradice schválená Zastupitelstvem obce dne

24.3.2005.

čt. s

Účinnost

Tato vyhláška nab;fvá tičinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.
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