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OBEC KOŠETICE
ZASTUPITELSTVO OBCE KOŠETICE

oBEcNÉ,zÁvazxÁ wHlÁšxa oBcE č. tlzaza
KTERou SE STANovuIí rRAvIDLA pRo poHyB psů rue vEŘElNEvt pRosTRAt-Isrví
v oBCI rošprtcr
Zastupitelstvo obce Košetice se na svém zasedání dne 6.2.2020 usnesením ě.16ll9l2020 usneslo vydat

ustanovení 24 odst. 2 zákona č.24611992 Sb., na ochranu zvííatproti tyrání, ve znění
pozdějších p edpisti, a v souladu s ustanovením lO písm. d), 35 a 84 odst. 2 písm. h) zákona
ó. 12812000 Sb., o obcích (obecní z ízeni), ve znéni pozdějších p edpisri, tuto obecně závaznou
na základě

vyhlášku:

čt. t
Pravidla pro pohyb psri na ve ejném prostranství

(1)

Stanovují se následující pravidla pro pohyb psri na ve ejném prostranství v obcil):

a)

na

ve ejn

,ch prostranstvích v obcio

ohraničen ch v mapě v p íloze č. 1, která je nedílnou

součástítéto obecné závazné vyhlášky,

j.

možny pohyb

psťr pouze na

vodítku a s náhubkem.

Povinnost mít nasazeny náhubek neplatí pro psy malych a st edních plemen

s

qijimkou psti

bojorl ch plemen.

(2) Splnění povinností stanoven ch

v odst. 1 zajišťuj e fyzická ošoba, která má psa na ve ejném

prostranství pod kontrolou či dohledem

(3)

Pravidla stanovená v odst.

2).

1 se nev.ztahuje na psy

p i jejich použitídle zvláštních p edpis

3).

č1.2

zrušovací ustanovení

1)

34 zákona ó. 12812000 Sb., o obcích (obecní z izení), ve znění pozdějších predpisťt.
Fyzickou osobou se rozumí napr. chovatel psa, vlastník psa či jiná doprovázejícíosoba. odchyt
toulav ch a opuštěn ch zví at rešínapr 42 zákona č, 16611999 Sb., o veterinární péěi a o změně
někten ch souvisejících zákonťr (veterinární zákon), ve znění pozdějších predpisťt, Problematiku
upravují rovněž dalšízvláštní právní p edpisy, napr. zákon č, 8912012 Sb., občansk zákoník, ve znění
pozdějších p edpisťt.
3) Napr. zákon č. 27312008 Sb., o Policii Českérepubliky, ve znění pozdějších predpisťr, zákon
ě. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších predpisťt.
2)

'

3+ zákona č.12812000 Sb., o obcích)obecní z ízení|,ve znění pozdějšíchp edpisri
2Fyzickou osobou se rozumí nap . chovatel psa, jeho vlastník čl doprovázející osoba.

t

Touto obecně závaznou vyhláškou se rušíobecně závaznávyhláška obce Košetice ě.6 z roku 1995

O

životním prost edí, nočnímklidu, chovu domácíchzyí at a dopravě,ze dne 1.6.1995.
CI.3
Účinnost

vyhlášení. A

Tato obecně závaznávyhláška nabyváričinnosti 15. dnem po dni jej ího vyh

ů,du

]

Ing. Blanka Veletová

" starostka

a;ňÝ,
Vyvěšeno na ri ední desce dne: 10.2.2020
Sejmuto

ziíednídesky

dne:

P íloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Košetice č.Il2020, kterou

ps

se stanovují pravidla pro pohyb

na ve ejném prostranství v obci Košetice

' 3+ zákona č. L28l2O00 Sb., o obcích)obecní z ízení|,ve znění pozdějšíchp edpisri
2Fyzickou osobou se rozumí nap . chovate! psa, jeho vIastník či doprovázející osoba.
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K*šgtice

' g+ zákona č. r28l2OO0 Sb., o obcích)obecní z ízení),ve znění pozdějšíchp edpis
2Fyzickou osobou se rozumí nap . chovate! psa, jeho
vlastník či doprovázející osoba.

3

