Město PETŘVALD
č. 3/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty
v oblasti pohybu psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Petřvald se usneslo dne 28. 6. 2006 vydat v souladu s § 10 písm. c) a
d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Účel vyhlášky
Účelem této obecně závazné vyhlášky (“dále jen vyhlášky“) je stanovení pravidel pro
pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostoru pro volné pobíhání psů..
Čl. 2
Rozsah působnosti vyhlášky
1)
2)

Ustanovení této vyhlášky se vztahují na celé území města Petřvaldu.
Úprava obsažená v této vyhlášce se týká pravidel pro pohyb psů na veřejném
prostranství.
Čl. 3
Vymezení pojmů

1)

2)
3)

Pro účely této vyhlášky se ve smyslu § 34 zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění, rozumí
veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Průvodcem psa se rozumí ten, kdo psa na veřejném prostranství vede nebo na něj
dohlíží, a to bez ohledu na vlastnický vztah ke zvířeti.
Volným pohybem psa se rozumí pohyb psa na veřejném prostranství bez vodítka.
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Čl. 4
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1)

2)

3)

V zájmu zajištění veřejného pořádku ve městě, je chovatel nebo držitel povinen vést
psa na vodítku a zabezpečit psa tak, aby na veřejných prostranstvích volně nepobíhal,
a ani jinak neohrožoval nebo neobtěžoval občany.
Zakazuje se vstupovat se psy, do prostorů zahrad při mateřských školách, školních
sportovišť při základních školách, veřejně přístupných sportovišť, pískovišť, a na další
místa, kde přítomnost psů není dovolena obecně závaznými předpisy. Seznam
specifikovaných prostor , kde je vstup psů zakázán, tvoří přílohu č.1 této vyhlášky.
Průvodce psa je na veřejném prostranství povinen opatřit psa známkou, kterou vydá
držiteli psa správce poplatku ze psů, tj. finanční odbor Městského úřadu Petřvald.
Čl. 5
Vymezení prostor pro volný pohyb psa

1)

2)
3)

Volný pohyb psa je přípustný pouze v těchto prostorech:
• pozemek par.č. 2403 (louka pod bývalým ovocným sadem Březiny)
• pozemek par.č. 13 ( pod hřbitovem)
• pozemek par.č. 1213 (vyhrazená plocha zeleně, Zaryje pod tratí)
• pozemek par.č. 740/1 (vyhrazená plocha zeleně pod Holubovou osadou)
Grafické znázornění prostor pro volný pohyb psa je uvedeno v Příloze č. 2 této
vyhlášky.
Prostory vymezené pro volný pohyb psa jsou v terénu označeny piktogramy
uvedenými v Příloze č. 3 této vyhlášky.

Čl. 6
Společná ustanovení
1)
2)
3)

1

2

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat jako přestupek1 nebo
jiný správní delikt2, nejde-li o trestný čin.
Řízení ve věcech přestupků nebo jiných správních deliktů podle této vyhlášky provádí
pověření zaměstnanci města Petřvald.
Tato vyhláška se nevztahuje na držitele psů se slepeckým výcvikem, kde tito psi plní
funkce, ke kterým jsou cvičeni a dále na policisty Policie ČR, při používání psů
k výkonu služby.

ust. § 46 odst. 2 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ust. § 58 zákona č.128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/,ve znění pozdějších předpisů
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Čl. 7
Závěrečná a zrušovací ustanovení
1)

Nedílnou součástí této vyhlášky jsou následující přílohy:
• Příloha č.1-Seznam prostor, kde je vstup psů zakázán
• Příloha č.2-Grafické znázornění prostor pro volný pohyb psů
• Příloha č.3-Grafické znázornění piktogramů vymezujících prostory pro volný
pohyb psů.

Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2006.

Ing.Václav Holeček
starosta města

Jarmila Skálová
Místostarosta

Strana 3 (celkem 10)

Příloha č.1-Seznam prostor, kde je vstup psů zakázán

1. zahrada při Mateřské škole na ulici 2.května
2. zahrada při Mateřské škole na ulici K Muzeu
3. zahrada při Mateřské škole na ulici Šenovská
4. zahrada při Mateřské škole na ulici Závodní
5. hřiště u Základní školy 2.května
6. hřiště u Moravskoslezské obchodní akademie na ulici Šenovská
7. hřiště u „TRIASU“ na ulici Šumbarské
8. hřiště u nájemních domů na ulici Březinské
9. hřiště na ulici 2.května
10. pískoviště u čp.1614 na ulici Březinské
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Příloha č.2- Grafické znázornění prostor pro volný pohyb psů
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Příloha č.3- Grafické znázornění piktogramu vymezujících prostory pro volný pohyb
psů
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