OBEC DEŠTNICE
Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství v Deštnici.
Zastupitelstvo obce Deštnice se na svém zasedání dne 25.7.2005 usneslo vydat na
základě § 84 odst. 2 písm. i) a § 10 písm. a) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):

Článek 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci.1/ Tato
pravidla se vztahují na veřejná prostranství místní části Deštnice a místní části Sádek.

Článek 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
/1/ Zakazuje vstup se psy na následující veřejná prostranství :
a) pro místní části Deštnice : areál požární nádrže, dětské hřiště, nohejbalové a fotbalové
hřiště (příloha č. 1a),
b) pro místní části Sádek : prostranství pomníku Padlých hrdinů (příloha č. 1b).
/2/ Psi musí být vedeni na vodítku opatřeným obojkem na následujícím veřejném prostranství :
a) pro místní části Deštnice : u obchodu a pohostinství, u autobusové zastávky (příloha č.
1a),
b) pro místní části Sádek : u autobusové zastávky (příloha č. 1b).

Článek 3
Vymezení prostoru pro volné pobíhání psů
Pro volné pobíhání psů jsou vymezeny tyto prostory na následujícím veřejném prostranství:
a) pro místní části Deštnice : část fotbalového hřiště (příloha č. 2a ),
b) pro místní části Sádek : pozemek u místního hřbitova (příloha č. 2b).

Článek 4
Kontrola
Kontrolu dodržování povinností vyplývajících z
Deštnice.

této vyhlášky provádí

Obecní úřad

Článek 5
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek,2/
nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný
čin.

Článek 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

………………………….
Bartošová Martina
starostka obce

……………………………….
Janoušek Emil
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne :
Sejmuto z úřední desky dne :

1/ § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů.
2/ § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

