Obec Barchov
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a ostatních domácích a
hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Barchov
Zastupitelstvo obce Barchov se na svém zasedání dne 27.9.2012 usneslo vydat na základě
ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm.a) a d) 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
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci, je možný pohyb psů pouze na vodítku.
b) na veřejných prostranstvích v obci, se zakazuje výcvik psů
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem1).
3. Veřejným prostranstvím se pro potřebu této vyhlášky rozumějí zejména všechny návsi,
chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 2).
Čl. 2
Pravidla pro pohyb hospodářských zvířat
Držitelé drůbeže a ostatních hospodářských zvířat jsou povinni učinit taková opatření, aby na
veřejných prostranstvích nedocházelo k volnému pohybu těchto zvířat3).
Čl. 3
Vymezení prostoru pro volné pobíhání psů
1. Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory: pozemkové parcely č.694/1,
694/2, 694/3 (cesta k Táborskému rybníku), část pozemkové parcely č.703 od konce obce
(od zámku) a pozemkové parcely č.700 a 698 viz grafická příloha část B a dále část
pozemkové parcely č. 679/1 a pozemková parcela č.679/4 (cesta na Kosičky, mimo
intravilán obce od rybníku „Písník“) viz.grafická příloha část A.
2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým
dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Čl. 4
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů4).
Čl. 5
Kontrolní činnost
Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky vykonává obecní úřad.
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
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1)

Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

2)

§ 34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

3) Dle § 3 písm.d) zákona na ochranu zvířat se hospodářským zvířetem rozumí zvíře chované pro produkci živočišných
produktů vlny, kůže nebo kožešin, popřípadě pro další hospodářské nebo podnikatelské účely, zejména skot, prasata, ovce,
kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve farmovém chovu a ryby, včetně
zvířat produkovaných jako výsledek genetických modifikací nebo nových genetických kombinací
4) zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

