OBEC LÁNY
obecně závazná vyhláška obce Lány
č. 03/2002
kterou se vymezují některé povinnosti držitele psa
Obecní zastupitelstvo obce Lány vydává dne 25.02.2002 podle ustanovení §10
písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 SB., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vymezují některé
povinnosti držitele psa
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Účelem této obecně závazné vyhlášky je zajištění ochrany bezpečnosti a zdraví
fyzických osob pohybujících se na území obce a rovněž zajišťují udržování čistoty
ulic a jiných veřejných prostranství
Článek 2
Vymezení pojmů
1. Veřejným prostranstvím se rozumí všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnímu užívání.
2. Držitelem psa se rozumí zejména jeho majitel, chovatel nebo jiná osoba
ovládající psa, která se s ním v daném okamžiku pohybuje nebo nalézá na
veřejném prostranství.
Článek 3
Vymezení povinnosti držitele psa
1. Každý držitel psa je povinen ho na veřejných prostranstvích zabezpečit tak, aby
nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví fyzických osob nacházejících se
s ním na veřejných prostranstvích (např. držení psa na vodítku, volný pohyb psa
jen s náhubkem).
2. Výše uvedená povinnost neplatí pro tato veřejná prostranství obce:
a) Komunikace „Lány – Bořetice“ za zastavěnou zónou
b) Komunikace „Lány – Pušice“ za obydlenou zónou
Kde nebude volné pobíhání psů v rozporu se zákonem č. 512/1992 Sb., o
myslivosti
3. K zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství je každý držitel
psa povinen ihned odstranit psem způsobenou nečistotu a k tomu účelu být
vybaven prostředky k jejímu odstranění (mikroténový nebo papírový sáček
apod.).

4. Svévolné pobíhání psů je zcela nepřípustné, každý držitel je povinen si psa
zabezpečit proti úniku ze svého pozemku
Článek 4
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout
jako přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, nejde-li o jiný správní delikt nebo trestný čin.
Článek 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.03.2002

………………………………………….
místostarosta Ing. Libor Kopecký

…………………………………………..
starosta Bohuslav Hrstka

Vyvěšeno dne………………….

Sejmuto dne…………………….

Podpis: …………………………

Podpis:…………………………..

